
  

 
 
 
 
 



   หนาที่ 2
 

 เนเธอรแลนด-เบลเย่ียม-เยอรมนี 6 วัน 4 คืน 
บูรนจ - บรสัเซล - โคโลญจน - หมูบานกีรธอรน(ไรถนน) - หมูบานกังหันลม (ซานสคาน)   
โวเลนดัม - อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคเกนฮอฟ 

 

กําหนดการเดินทาง :   
วันท่ีหนึ่งของการเดินทาง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัมสเตอรดัม       
09.30 น. คณะเดนิทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภมู ิช้ัน 4 เคานเตอร .......สายการบินอีวาแอร (BR)) เจาหนาที่ใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งกอนข้ึนเครื่อง 

12.50 น. ออกเดนิทางสู กรุงอมัสเตอรดมั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด  โดยสายการบินอีวาแอร เท่ียวบินท่ี 
BR075 

19.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด  หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองเรียบรอยและศลุกากรเรียบรอยแลว 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสองของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - บูรจน (เบลเย่ียม) - บรัสเซล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทางสู เมืองบรูจน (BRUGGE) ประเทศเบลเยียม เมืองเล็กรมิทะเลสาบท่ีมีทรงเปน

เหมือนรูปไขโดยรอบเมือง  จะมากดวยลําคลองนอยใหญท่ีซอกซอนอยูท่ัวเมือง ทําใหไดช่ือวาเปน
เมืองแหงสายน้ําและเมืองแหงอาคารสวยร่ํารวยโบสถวิหารดังเชนท่ีใครๆ พากันมอบสมญานาม

ใหกับบรูจจวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ 

นําทานชมบรรยากาศสวยของเมอืงบรูจน ...ชมมารเก็ต สแควร (MARKET SQUARE) ยานใจ

กลางเมืองบรูจจเหมาะท้ังจะเดินเท่ียว นั่งรถมาหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยูมากมายหลายสาย มี

อาคาร สถาปตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองสปะปนกนัอยูละลานตาบอกไดเพยีงสัน้ๆ วาสวยงามมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สญัลักษณของงานเอกซโปร ท่ี

ปจจุบันใชเปนอาคารพิพิธภณัฑที่มีดานบนเปนหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลาง

เมืองท่ีงดงามมากแหงหนึง่ของยโุรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมรูีปปนตามจ่ัวตางๆสวยงาม

มาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีรานขายดอกไม และรานขายของท่ีระลึกประเภทตาง ๆ คณุภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผาน

ชมรูปปนเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นด ูกําลังปสสาวะ (ซ่ึงเปน

น้ําพุ)  



   หนาที่ 3

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีสามของการเดินทาง  บรัสเซล - โคโลญจน - (เยอรมนี) - หมูบานกีรยธอรน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลกัษณแหงเมือง

โคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวงศตวรรษท่ี 14 ภายในเปนท่ีเก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัตริยเปนรูป

สามเหล่ียมหนาจ่ัว ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป เสร็จสมบูรณในป 1880 และครัง้

หนึ่งสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมนัครั้งแรก

ในป 1897 และท่ีมหาวิหารแหงนี้ท่ีแมในปจจุบันก็ยังมกีารขุดพบซากเมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆ มหาวิหารทําให

ทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแหงนี้เลย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากนั้นเดนิทางตอสู เมืองกีรยธอรน (GIETHOORN) เมืองท่ีสวยงามมากๆ เปนหมูบานเลก็ๆ ท่ีใชการสัญจรไปมา

โดยการใชเรือ ที่เรียกกลาวขานกันวา หมูบานไรถนน   อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย *.*.* ไมรวมคาลองเรือ *.*.*.  

 นําทานเดนิทางกลับสู กรงุอมัสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือประเทศท่ีแผนดนิตํ่า ซ่ึงพืน้ดนิ

ตํ่ากวาระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทําเข่ือนกั้นน้ําต้ังแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซ่ึง
อัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลานี้แบงแยกออกจากกันโดยคลองท่ีมีความยาวท้ังส้ินถึง 80 

กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือท่ีทุกคนเรียกในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  โคโลญจน  - อมัสเตอรดัม - โวเลนดัม - อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรงุอมัเตอรดมั ท่ีทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเปนอยูอยาง ใกลชิด  

...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดมัสแควร ถายรูปกับพระราชวังเกาและ

อนุสาวรียทหารหาญ…  
 จากนั้นเดนิทางตอสู เมืองโวเลนดมั (VOLENDAM) หรือบางคร้ังมักถูกเรียกวา ไขมุกแหงซุยเดอรเซ (THE PEARL 

OF THE ZUIDERZEE) ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศเนเธอรแลนด ทานจะไดสมัผัสจริงๆ กับพื้นท่ีท่ีต่ํากวาน้ํา

ทะเล ใหทานไดถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.   

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  



   หนาที่ 4
วันท่ีหาของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - หมูบานกังหนัลม - เทศกาลสวนดอกไม - อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทางสู หมูบานกังหันลม (ZAAN SCHAN) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลาบันดา กังหันลม  

  นําทานเดนิทางสู เมืองลิเซ เพื่อเขาชมเทศกาลดอกไม ณ สวนเคอเคนฮอฟ (เริ่มจัดงานต้ังแตวันท่ี 21 March–10 

May 2020)…อิสระใหทานไดถายรูปและชมความสวยงามของดอกไมนานาชนดิตามอัธยาศัย..ไดเวลานดัหมาย 

เดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  

ไดเวลานดัหมาย เดนิทางสูสนามบิน เพื่อเดนิทางกลับสูประเทศไทย 

21.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบนิอีวาแอร เท่ียวบินที่ BR075 

วันท่ีหกของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 
14.30 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

********* 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

18-23 ก.พ.  
24-29 มี.ค. **สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ** 39,999.- 8,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดนิทางเปนสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



   หนาที่ 5
อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณมีีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษสีนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ 

เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อนัเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมอืง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดมิ โดยบริษัทจะคํานึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมูิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่

ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดนิทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัตวีิซาได (กรณถีามคีาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดาํเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกัหรือศกึษาอยู

เทานั้น  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืน

คํารองขอทําหนงัสือเดนิทางเลมใหม และกรณุาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทาน

จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนงัสือเดนิทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต ถือ

เปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

7. คาประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงนิทานละไมเกนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
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-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานัน้) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกนัท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทานั้น 

8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 

5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 

7. คาบริการพิเศษตางๆ 

8. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิดวยตวัทานเอง  

9. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 

10. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณ ี

ถามคีาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวีิซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตจํุาเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจบ็ปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ัน
ดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวซีาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสาย
การบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
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ตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยืน่วีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ํา
เงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปน
สําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษัทจะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษทั ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามท่ีสายการบินกําหนด  
เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเชค็อินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวซีา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบด็เสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงิน
มัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บรษิัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมก็ตองชาํระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเตมิ ทางบรษิัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย
ตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวาทัวรนั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึง
ทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 



   หนาที่ 8
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซ่ึิงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง
ทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ี
ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว 
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 
 


