
 

 

รหัสทัวร FNT1903280 
ทัวรเนเธอรแลนด เบลเยี่ยม เยอรมนี 6 วัน 3 คืน (BR) 
เมืองบรูจน ชมมารเกต็ สแควร เมืองบรัสเซล ชมอโตเมี่ยม ชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก  
(MANNEKKENPIS) เมืองโคโลญจน ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน กรุงอัมสเตอรดัม  
ลองเรือกระจก เมืองโวเลนดัม หมูบานกังหันลม 

 



   

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัมสเตอรดัม       
09.30 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอร .......สายการบินอีวา

แอร (BR)) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารที่น่ังกอนขึ้นเคร่ือง 

12.50 น. ออกเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด  โดยสาย
การบินอีวาแอร เท่ียวบินที ่BR075 

19.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบิน กรงุอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศ
เนเธอรแลนด  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยและศุลกากรเรียบรอยแลว 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสองของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - บูรจน (เบลเยี่ยม) - บรัสเซล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจน (BRUGGE) ประเทศเบลเยียม เมืองเล็ก
ริมทะเลสาบท่ีมีทรงเปนเหมือนรูปไขโดยรอบเมือง  จะมากดวยลําคลอง
นอยใหญที่ซอกซอนอยูทั่วเมือง ทําใหไดช่ือวาเปนเมืองแหงสายน้ําและ
เมืองแหงอาคารสวยร่ํารวยโบสถวิหารดงัเชนท่ีใครๆ พากันมอบสมญา
นามใหกับบรูจจวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ 
นําทานชมบรรยากาศสวยของเมืองบรูจน ...ชมมารเกต็ สแควร 

(MARKET SQUARE) ยานใจกลางเมืองบรูจจเหมาะท้ังจะเดินเท่ียว น่ังรถมาหรือ
น่ังเรือชมคลองที่มีอยูมากมายหลายสาย มีอาคาร สถาปตยกรรมแบบโกธิก บารอก 
เรเนซองสปะปนกันอยูละลานตาบอกไดเพียงส้ันๆ วาสวยงามมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโต

เมี่ยม สัญลักษณของงานเอกซโปร ที่ปจจบัุนใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปน
หองจัดเล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จตุัรัสกลางเมืองที่งดงามมาก
แหงหน่ึงของยโุรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมีรูปปم�นตามจั่ว
ตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของที่ระลึก
ประเภทตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผานชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก 



   

 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่ง
เปนน้ําพุ)  

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีสามของการเดินทาง  บรัสเซล - โคโลญจน - (เยอรมนี) - หมูบานกรียธอรน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวหิารแหงโคโลญจน (COLOGNE 
CATHEDRAL) สัญลกัษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวง
ศตวรรษที่ 14 ภายในเปนที่เก็บรกัษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัตริยเปนรูป
สามเหล่ียมหนาจั่ว ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป 
เสร็จสมบูรณในป 1880 และครั้งหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รชักาลท่ี 5 ของ
ประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันคร้ังแรกในป 1897 
และท่ีมหาวิหารแหงน้ีท่ีแมในปจจุบันก็ยงัมีการขุดพบซากเมืองโรมนัโบราณขางใต
และขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยก
จากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน (GIETHOORN) เมืองที่สวยงามมากๆ เปน

หมูบานเล็กๆ ที่ใชการสัญจรไปมาโดยการใชเรือ ท่ีเรียกกลาวขานกนัวา หมูบานไร
ถนน   อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย *.*.* ไมรวมคาลองเรือ *.*.*.  

 นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด 
หรือประเทศที่แผนดินตํ่า ซึ่งพ้ืนดินต่ํากวาระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทํา
เข่ือนกั้นน้ําต้ังแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะ
เล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาว



   

 

ท้ังสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือท่ี
ทุกคนเรียกในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา 
  
วันท่ีส่ีของการเดินทาง  โคโลญจน  - อัมสเตอรดัม - โวเลนดัม - อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ท่ีทานจะไดสัมผัสกลิ่นอาย
และความเปนอยูอยาง ใกลชิด  
...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัมสแควร 
ถายรูปกับพระราชวังเกาและอนุสาวรียทหารหาญ…  
 จากน้ันเดินทางตอสู เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) หรือบางครัง้มักถกูเรียกวา 
ไขมุกแหงซุยเดอรเซ (THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) ต้ังอยูทางตอนเหนือ
ของประเทศเนเธอรแลนด ทานจะไดสัมผัสจริงๆ กับพ้ืนท่ีท่ีต่ํากวาน้ําทะเล ใหทานได
ถายรูปเกบ็ไวเปนท่ีระลึก...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.   
ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา 
  
วันท่ีหาของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - หมูบานกังหันลม - เทศกาลสวนดอกไม - 
อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ZAAN SCHAN) ทานจะไดถายรูปอันสวยงาม
ของเหลาบันดา กังหันลม  



   

 

  นําทานเดินทางสู เมืองลิเซ เพ่ือเขาชมเทศกาลดอกไม ณ สวนเคอเคนฮอฟ (เร่ิมจัด
งานต้ังแตวันที ่21 March–10 May 2020)…อิสระใหทานไดถายรูปและชมความ
สวยงามของดอกไมนานาชนิดตามอัธยาศัย..ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพ่ือ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  
ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

21.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินอีวาแอร เท่ียวบินที ่BR075 
 
วันท่ีหกของการเดินทาง  สุวรรณภูม ิบางพล ี(ประเทศไทย) 
14.30 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

********* 
 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

18-23 ก.พ.  
24-29 มี.ค. **สวนดอกไมเคอ
เคนฮอฟ** 

39,999.- 8,500.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 



   

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีาร
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อัน
เปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงนิเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน



   

 

ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่นยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู 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 , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 



   

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบรกิารพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 

คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม
สามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบรษิัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

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

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 



   

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจ
มีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานย่ืนวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  



   

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบติัตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใช
ผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวี
ซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา 
หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



   

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทกึไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจาํหรือท้ังหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯกอนทุกคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรบัรองแพทย) 



   

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ
ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดย



   

 

เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคมุโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสทิธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 


