
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

06.30 น. พรอ้มกนัที ่ สายการบนิเอมเิรตต์ Emirate 

Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิใหแ้กทุ่กทา่น 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเที่ยวบนิที ่EK 375  (บริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครือ่ง) 

13.00 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

14.45 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยเทีย่วบนิที ่EK149 

20.00 น. เดนิทางถึงเดนิทางถึง  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ช ั่วโมง) ผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ย 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนินานาชาตดิูไบ • สนามบนิสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั   

                 (-/-/-) 

 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

น าท่าน  ลดัเล้ียวเข้าตามล าคลองสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมท ัง้สภาพบ้านเรือน

เก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาต ัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอย่างมี

เอกลกัษณ์ 

 

วนัทีส่อง ล่องเรือหลงัคากระจก • สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร • จตัุรสัดมัสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดมั • บา้นทรง

ลูกบาศก์ • กรุงบรสัเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมีย่ม • เมเนเก้นพีส        (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

น าท่านเข้าชม ที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สมัผสัและ

เรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซ้ือเพชร

เม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น 

ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟช ั่นอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

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

จากนัน้น าทา่นเดนิเทีย่วชมและเลือกซ้ือสนิคา้ทีบ่รเิวณ  ศนูย์กลางของ

เมืองทีม่ีอนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สียชีวติในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่

หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงทีจ่กัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝร ั่งเศสเรืองอ านาจ อสิระ

ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจตัุรสัดมัสแควร์ (Dam Square) ตาม

อธัยาศยั 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบั

สองของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิ การขนสง่โลจสิตกิส์ 

อกีท ัง้ยงัเป็นแหลง่สถาปตัยกรรมสมยัใหมม่ากมาย 

 

น าท่านชม  สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสวยงามสะดุดตา ที่ต ัง้

โดดเดน่อยู่ทีบ่รเิวณ Oude Haven ซึง่เคยโดนระเบดิในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ปี ค.ศ. 1940 สถาปนิก 

Piet Blom ผู้ออกแบบได้ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณน้ีให้กลายเป็นโครงการที่พกัอาศยัขนาด 40 ยูนิต 

ออกแบบใหแ้ตล่ะยูนิตเป็นตวัแทนของตน้ไม ้และเมือ่มารวมกนัท ัง้โครงการก็เปรียบเสมอืนป่าท ัง้ผนื 

  



 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยียม เมืองเก่าแก่ทีม่ีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์เต็มไปด้วยสถาปตัยกรรม และวฒันธรรมความ

หลากหลาย และยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ศนูย์กลางการด าเนินงานของสหภาพยุโรป (EU) น าทา่นชมและถา่ยรูป

เป็นที่ระลึกกบั  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิค้าโลก“เอ็กซ์

โป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลอง 1.65 แสนลา้นเทา่ 

 

น าทา่นถา่ยรูปกบั  ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอน่ตวั

ปสัสาวะอย่างน่ารกั เมเนเก้นพีสผูส้รา้งประวตัศิาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยีย่มซึ่งมีการเล่า

ขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิ

ไฟ จงึปสัสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไว้ได ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกัน้ี เพือ่

ระลกึถงึความกลา้หาญ 

 จุดเด่นของรูปปั้นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนน้ีก็จะแต่งตวัไม่

เหมือนกนั บางทีเป็นชุดประจ าชาตขิองประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนัน้ๆ ต้องมา

ลุ้นกนัวนัทีเ่ดนิทางว่าจะไดรู้ปกบัหนูน้อยในชุดไหนกนั !!!!!! 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าขนาดใหญ่ทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม เมืองท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

(Venice of the North) เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความส าคญัทางด้านศิลปะ ยุคจิตรกรรม

เนเธอร์แลนด์เฟ่ืองฟูตอนตน้ และไดร้บัการประกาศกบัยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

 

น าทา่นชมเมอืงย่านเมืองเก่า  เป็นพื้นทีเ่กา่เเกข่องใจกลางเมืองมีอาคารเก่าเเก่

อยู่รายล้อม มีท ัง้วงัเก่าของเมืองบรูจส์ รวมถงึ  เป็นสว่นทีเ่ก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของใจกลางเมือง บริเวณวงัเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปจัจุบนั ชม 

 โบสถ์โรมนัคาทอลกิ เป็นทีเ่ก็บพระโลหติศกัดิส์ทิธิข์อง

พระเยซู ซึ่งในทุกปีจะมีการแห่พระธาตุในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สู่สรวงสวรรค์และเป็น 1 ในสถานที่ที่

ไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 

วนัทีส่าม เมืองบรูจส์ • จตัุรสัมาร์ก • จตัุรสัเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศกัดิส์ิทธิ ์• เมืองเกนต์ • จตัุรสักรองด์ปลาสต์

                 (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศทีใ่นยุคกลางไดช้ือ่ว่าร ่ารวยและใหญท่ีสุ่ดในยุโรปเหนือ เมอืงทีม่เีอกลกัษณ์ระหว่างยุค

เกา่กบัยุคใหมท่ีม่เีอกลกัษณ์ 

 

น าท่านชม  ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้น

ขอบฟ้า ทีด่า้นลา่งนัน้เป็น  ทีม่มีาต ัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้บัเกียรตเิป็น

มรดกโลกจาก UNESCO น าท่านเดนิเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนน

เก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ต ัง้แต่สมยัยุคกลางเรียงรายอยู่

สองฝั่งถนน 



 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั  (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) จากนัน้ เขา้สูจ่ตัุรสั

กลางเมือง  ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกนัว่าเป็นจตัุรสัที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจตัุรสั นอกเหนือจากนัน้ยงัมีสนิคา้ตา่งๆ 

ไมว่า่จะเป็นของทีร่ะลกึ แบรนด์เนม ขนม สนิคา้แฮนเมด และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกสรร



 

 

 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้น

เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เป็นหนึ่งใน

ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก น าท่านชม ย่านเมืองเก่าลกัเซมเบิร์ก และมหาวิหารน็อทร์ ดาม (The Old 

Quarter of Luxembourg City and Notre Dame Cathedral) ผา่นชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์โน

เตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัทีป่ระทบัของ

แกรนด์ดยุค อาคารรฐัสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองที่

บ้านเรือนต ั้งเรียงราย

อยู่ ใ นแนวหุ บ เ ข า ดู

สวยงามยิง่ 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทาง

สู่  

(ใช้ เ ว ล า

ประมาณ 2.40 ชม.) เมืองส าคญัรมิแมน่ ้าไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของเยอรมนี และเคยไดร้บั

วนัทีส่ี ่ ลกัเซมเบร์ิก • เมืองโคโลญ • มหาวหิารโคโลญ • ย่านเมืองเกา่โคโลญ • ทีว่่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์

มาร์ตนิครสิตจกัร • สะพานโฮเอนิซอลเลร์ิน           (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

ความเสียหายอย่างหนกัจากการสงครามโลกคร ัง้ที ่2 โดนระเบดิทางอากาศท ัง้หมด 14 ลูก เมืองโคโลญ

เหลือแตซ่ากปรกัหกัพงั ในสว่นของเมอืงเกา่ทีง่ดงามก็ไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกัและไดร้บัการบูรณะ

ใหม ่และยงัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงมาก 

 

น าทา่ชม  เพือ่อทุศิใหน้กับญุปีเตอร์และพระแมม่ารีมหาวหิาร

แหง่พลงัศรทัธาทีส่รา้งอย่างยิง่ใหญ่ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธกิ มคีวามสงูถงึ 157.38 เมตร เป็นโบสถ์

โรมนัคาทอลิกระดบัอาสนวิหารในเมืองโคโลญ สร้างต ัง้แต่ปี ค.ศ.1248 แต่กว่าจะส าเร็จก็ถึงปีค.ศ.

1880 แม้วิหารจะได้รบัความเสียหายจากสงครามโลกคร ั้งที่ 2 บางส่วน แต่ก็ไม่พงัทลายลงมา 

นอกจากนัน้มหาวหิารแหง่น้ียงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้ปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย 

  



 

 

จากนัน้น าท่านชม ซึง่จะอยู่ใกล้บรเิวณของวหิารทีอ่ยู่ใกล้

กบัรมิแมน่ ้าไรน์ เป็นย่านทีม่ีตรอกซอยอาคารบา้นเรือน รา้นอาหารมากมาย ใกล้กนัจะมี ทีว่่าการเมือง

โคโลญ (Cologne City Hall) เป็นทีว่่าการเมืองทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเยอรมนั และ โบสถ์เซนต์มาร์ตนิครสิต

จ ักร  (Great St. Martin Church)  โบสถ์คาทอลิกแบบโรม ัน  ชม สะพานโฮ เอินซอลเลิ ร์น 

(Hohenzollern Bridge) สะพานประจ าเมืองที่คูก่บัมหาวหิารโคโลญ เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าไรน์ เป็น

อีกหนึ่งสะพานที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจความรกัที่น่ี อสิระให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองตาม

อธัยาศยั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

วนัทีห่้า Designer Outlet Roermond • หมูบ่า้นกีธูร์น • เมืองอมัสเตอร์ดมั    

                      (เช้า/-/เย็น) 

 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งช้อปป้ิงที่

รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดงัมากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 

POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS 

GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึก

และอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บคั เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัมีห้างสรรพสนิค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดใหญ่ไม่ว่ า จะ เ ป็น  AUCHAN, CENER 

COMMERCIAL VAL DE EUROPE ใหท้า่นได้

เลือกซ้ืออยา่งจุใจ 

อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อไม่เป็นการ

รบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) เยี่ยมชม

เมืองที่ได้รบัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศยัอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็น

หมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าให้ปราศจากมลพษิผูค้นในหมูบ่า้นจะ

เดนิทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรอสิระให้ท่าน

เที่ยวชมหมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศของหมู่บ้าน unseen แห่ง

เนเธอร์แลนด์ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่  (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมที่ทา่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 30 ชม.) ต ัง้อยู่ใน เมืองลิซเซ่ 

(Lisse) ด้วยพ้ืนที่กว่า 200 ไร่ เป็นสวนดอกไม้ส าคญัของเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งในสวน

ดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทีนี่่ขึน้ชือ่ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ดอกทวิลปิทีส่ าคญัของเนเธอร์แลนด์ ภายใน

สวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพนัธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก รวมท ัง้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ดอกลิลลี่ 

ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ ดอกกล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพนัธุ์  

สวนทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะฤดใูบไมผ้ล ิต ัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม-พฤษภาคมของทุกปี 

  

วนัทีหก สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดมั • สนามบินสคิปโฮล

อมัสเตอร์ดมั         (เช้า/กลางวนั/-) 

 



 

 

 

หมายเหต:ุ สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดใหบ้รกิาร ต ัง้แต ่วนัที ่23 มนีาคม – 14 พฤษภาคม 2023 

สวนเคอเคนฮอฟจะมีท ัง้หมด 7 โซน คือ 

 Wilhelmina โซนจดัแสดงดอกไมน้านาพนัธ์และศลิปะดอกไม ้สระน ้าและน ้าพุขนาดใหญ่ 

 Juliana/ Tulpomania โซนจดัแสดงประวตัศิาสตร์ของดอกทวิลปิและการปลูกดอกทวิลปิ 

 Beatrix โซนดอกกลว้ยไมห้ลากหลายสายพนัธุ์ 

 Irene ลานน ้าพุขนาดเล็ก 

 Willem-Alexander โซนดอกทวิลปิ ดอกลลิลี ่และพืชหลากหลายชนิด 

 Oranje Nassau โซนดอกไมท้ีต่ดัและน ามาโชว์ทุก ๆ สปัดาห์ และสตัว์เล้ียงขนาดเล็ก 

 Mill โซนกงัหนัลมเกา่แก ่พื้นทีท่ีปิ่กนิกและลอ่งเรือ 

 



 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หมูบ่า้น

ทีม่ีการอนุรกัษ์กงัหนัลมและบา้นเรือนด ัง้เดมิของฮอลแลนด์ซึ่งปจัจุบนัเปิดเป็นพพิิธภณัฑ์เปิดให้เข้าชม

วถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ทีใ่ช้กงัหนัลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่17-

18 โดยท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ดกระดาษงานไม ้

 

 ภายในหมูบ่า้นแห่งน้ียงัมียงัมีโรงงานสาธติวธิีการท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) 

และการท ารองเท้าไม้ (Clog) ที่เป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นที่รู้จกัมาอย่าง

ยาวนาน 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) น าท่าน

สมัผสัวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออนัแสน

คกึคกัของเมอืง อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์อนุรกัษ์วฒันธรรมการแตง่กายแบบด ัง้เดมิของชาวดตัช์

ไวท้ีเ่มอืงน้ีอสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงและเลือกซ้ือขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร 

 เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Tax Refund) 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK150  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 

 

06.30 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางสู ่   โดยสายการบนิเอมเิรตต์ เทีย่วบนิที ่EK372 

18.55 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ 

หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรง

กบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบรษิทัฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

 

 

วนัทีเจ็ด สนามบนินานาชาตดิูไบ • สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูมิ 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมม่เีตยีง) 

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 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ เสน้ทาง  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่ีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 



 

 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

**ทปิหวัหน้าทวัร์ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  



 

 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ  ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครื่องบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และส่วนทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ ตา่งประเทศ 

และจะส ารองต ั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่



 

 

รบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใช้เอกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั  

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย  

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 



 

 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านต ัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวีซา่อนิเดยีออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

      

  

 

 

             



 

 

 

 



 

 

 

 


