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06.30 น. พรอ้มกนัที ่ สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าที่

อ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี EK 375  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.00 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

14.45 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี EK149 

20.00 น. เดนิทางถงึเดนิทางถงึ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณตีดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู • สนามบินนานาชาติดไูบ • สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั     

               (-/-/-) 
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น าท่าน  ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลองสมัผสัชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่

สมยัศตวรรษที ่17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ 

 

น าท่านเข้าชม ที่มชีื่อเสียงท่านจะได้สมัผสัและเรยีนรู้พื้นฐานในการดูและการ

เจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น อย่าง

นาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD ร ว ม ไ ป ถึ ง น าฬิ ก า แ ฟ ชั น่ อ ย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, 

SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER จากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ 

 ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบ

นาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรัง่เศสเรืองอ านาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตุัรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง ล่องเรือหลงัคากระจก • สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร • จตัรุสัดมัสแควร ์• เมืองรอตเตอรด์มั • บา้นทรงลกูบาศก ์• กรงุบรสัเซลส ์• 

อนุสรณ์อะโตเม่ียม • เมเนเก้นพีส        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมอืงใหญ่อนัดบัสองของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงท่าที่

ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิ การขนส่งโลจสิตกิส ์อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมสมยัใหมม่ากมาย 
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น าท่านชม  สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นและสวยงามสะดุดตา ทีต่ ัง้โดดเด่นอยู่ทีบ่รเิวณ Oude Haven 

ซึง่เคยโดนระเบดิในสงครามโลกครัง้ที ่2 ปี ค.ศ. 1940 สถาปนิก Piet Blom ผูอ้อกแบบไดป้รบัปรุงพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหก้ลายเป็นโครงการทีพ่กั

อาศยัขนาด 40 ยนูิต ออกแบบใหแ้ต่ละยนูิตเป็นตวัแทนของตน้ไม ้และเมือ่มารวมกนัทัง้โครงการกเ็ปรยีบเสมอืนป่าทัง้ผนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม เมอืงเก่าแก่ที่มคีวามส าคญั

ทางประวตัศิาสตรเ์ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความหลากหลาย และยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ศูนย์กลางการด าเนินงานของสหภาพ

ยุโรป (EU) น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซ์

โป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลอง 1.65 แสนลา้นเท่า 
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น าท่านถ่ายรูปกบั  ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆ

ก าลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั เมเนเกน้พสีผูส้รา้งประวตัศิาสตร์และต านานพื้นเมอืง

ของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่าขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มเีดก็ชายชื่อจูเลยีนสก ีมา

พบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืง

จงึท ารปูแกะสลกันี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

 

 จดุเด่นของรปูปัน้เมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนน้ีกจ็ะแต่งตวัไม่เหมือนกนั บางที

เป็นชดุประจ าชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็นชดุเทศกาลนัน้ๆ ต้องมาลุ้นกนัวนัท่ีเดินทางว่าจะได้รปูกบั

หนูน้อยในชดุไหนกนั !!!!!! 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณตีดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงท่าขนาดใหญ่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ

เบลเยยีม เมอืงท่องเที่ยวที่ได้รบัการขนานนามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ (Venice of the North) เพราะเคยเป็นเมอืงท่าและมคีวามส าคญั

ทางดา้นศลิปะ ยุคจติรกรรมเนเธอรแ์ลนดเ์ฟ่ืองฟูตอนตน้ และไดร้บัการประกาศกบัยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

วนัท่ีสาม เมืองบรจูส ์• จตัรุสัมารก์ • จตัรุสัเบิรก์ • โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ • เมืองเกนต ์• จตัรุสักรองดป์ลาสต ์   

              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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น าท่านชมเมอืงย่านเมอืงเก่า  เป็นพื้นทีเ่ก่าเเก่ของใจกลางเมอืงมอีาคารเก่าเเก่อยู่รายลอ้ม มทีัง้วงัเก่าของเมอืงบ

รจูส์ รวมถงึ  เป็นส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของใจกลางเมอืง บรเิวณวงัเก่าสไตล์กอธคิซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการ

ของเมอืงในปัจจุบนั ชม  โบสถ์โรมนัคาทอลกิ เป็นทีเ่กบ็พระโลหติศกัดิส์ทิธิข์อง

พระเยซู ซึ่งในทุกปีจะมกีารแห่พระธาตุในวนัทีพ่ระเยซูเสดจ็ขึน้สู่สรวงสวรรค์และเป็น 1 ในสถานทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจาก

ยเูนสโก 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เมอืงใหญ่ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศทีใ่นยุคกลางไดช้ื่อ

ว่าร ่ารวยและใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ เมอืงทีม่เีอกลกัษณ์ระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหมท่ีม่เีอกลกัษณ์ 
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น าท่านชม  ทีส่งูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น 

 ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านเดนิเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ 

THE KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมอืงเกนท ์เป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงเป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคกลางเรยีงรายอยู่สองฝัง่ถนน 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั  (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี จากนัน้ เขา้สู่จตุัรสักลางเมอืง 

 ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกนัว่าเป็นจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจตุัรสั 

นอกเหนือจากนัน้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึ แบรนดเ์นม ขนม สนิคา้แฮนเมด และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชือ่โรงแรมที่

ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนที่พ ัก ไปพักเมือง

ใกลเ้คยีงกรณตีดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

น าท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ 2.40 ชม.) เป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดในโลก น าท่านชม 

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

สมยัโรมนั โบสถ์โนเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ลอ็ตต์ ศาลาว่าการเมอืง พระราชวงัทีป่ระทบัของแกรนด์ดยุค 

อาคารรฐัสภา โบสถ์เซนต์ไมเคลิ และป้อมปราการ

สมยัโรมนั ชมวิวทวิทศัน์ของเมอืงที่บ้านเรอืนตัง้

เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดสูวยงามยิง่ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

(ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมอืงส าคญัรมิแม่น ้า

ไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี 

และเคยได้รบัความเสยีหายอย่างหนักจากการสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดนระเบิดทางอากาศทัง้หมด 14 ลูก เมอืงโคโลญเหลื อแต่ซาก

ปรกัหักพงั ในส่วนของเมอืงเก่าที่งดงามก็ได้ร ับความเสียหายอย่างหนักและได้รบัการบูรณะใหม่ และยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ประวตัศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

วนัท่ีส่ี ลกัเซมเบิรก์ • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ท่ีว่าการเมืองโคโลญ • โบสถเ์ซนต์มารติ์นคริสตจกัร • สะพาน

โฮเอินซอลเลิรน์           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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น าท่าชม  เพือ่อุทศิใหน้ักบุญปีเตอรแ์ละพระแมม่ารมีหาวหิารแห่งพลงัศรทัธาทีส่รา้งอย่างยิง่ใหญ่

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ มคีวามสงูถงึ 157.38 เมตร เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิระดบัอาสนวหิารในเมอืงโคโลญ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1248 

แต่กว่าจะส าเรจ็กถ็งึปีค.ศ.1880 แมว้หิารจะไดร้บัความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 บางส่วน แต่กไ็ม่พงัทลายลงมา นอกจากนัน้มหา

วหิารแห่งนี้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย 
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จากนัน้น าท่านชม ซึง่จะอยู่ใกลบ้รเิวณของวหิารทีอ่ยู่ใกลก้บัรมิแมน่ ้าไรน์ เป็นย่านทีม่ตีรอกซอยอาคารบา้นเรอืน 

รา้นอาหารมากมาย ใกลก้นัจะม ีทีว่่าการเมอืงโคโลญ (Cologne City Hall) เป็นทีว่่าการเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเยอรมนั และ โบสถ์เซนต์มารต์นิครสิตจกัร (Great 

St. Martin Church) โบสถ์คาทอลกิแบบโรมนั ชม สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) สะพานประจ าเมอืงทีคู่่กบัมหาวหิารโคโลญ เป็นสะพานขา้ม

แมน่ ้าไรน์ เป็นอกีหนึ่งสะพานทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาคลอ้งกุญแจความรกัทีน่ี่ อสิระใหท้่านไดช้มบรรยากาศเมอืงตามอธัยาศยั 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณตีดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมากมาย

กว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่

ระลกึและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บคั เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมี

ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่ าจะ เป็น 

AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่ านได้

เลอืกซื้ออย่างจุใจ 

อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้

อปป้ิงของท่าน 

จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสู่  (ใช้

เวลาประมาณ 2.20 ชม.) เยี่ยมชมเมอืงที่ได้รบัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมอืงเล็กๆที่มผีู้คนอาศยัอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็น

หมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิผูค้นในหมูบ่า้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะ

โดยลดัเลาะคลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตรอสิระใหท้่านเทีย่วชมหมูบ่า้นแห่งนี้ พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจกบับรรยากาศของ

หมูบ่า้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่  (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) 

วนัท่ีห้า Designer Outlet Roermond • หมู่บา้นกีธรูน์ • เมืองอมัสเตอรด์มั      

                    (เช้า/-/เยน็) 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณตีดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

น าท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ 30 ชม.) ตัง้อยู่ใน เมอืงลซิเซ่ (Lisse) ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 200 ไร่ เป็นสวน

ดอกไมส้ าคญัของเนเธอรแ์ลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งในสวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทีน่ี่ข ึน้ชือ่ว่าเป็นแหล่งเพาะปลกู ดอกทวิลปิทีส่ าคญัของ

เนเธอรแ์ลนด์ ภายในสวนมดีอกทวิลปิกว่า 800 สายพนัธุ ์รวมแลว้กว่า 7 ลา้นดอก รวมทัง้ดอกไมช้นิดอื่นๆ เช่น ดอกลลิลี ่ดอกแดฟโฟดลิ 

หรอืนาซสิซสั ดอกไฮยาซนิธ์ ดอกซากุระ และ ดอกกลว้ยไม ้อกีหลากหลายสายพนัธุ์  สวนทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะฤดูใบไมผ้ล ิตัง้แต่ปลาย

เดอืนมนีาคม-พฤษภาคมของทุกปี 

  

วนัทีหก สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์• หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั • สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั  

       (เช้า/กลางวนั/-) 
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หมายเหต:ุ สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้บริการ ตัง้แต่ วนัท่ี 23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2023 

สวนเคอเคนฮอฟจะมีทัง้หมด 7 โซน คือ 

 Wilhelmina โซนจดัแสดงดอกไมน้านาพนัธแ์ละศลิปะดอกไม ้สระน ้าและน ้าพุขนาดใหญ่ 

 Juliana/ Tulpomania โซนจดัแสดงประวตัศิาสตรข์องดอกทวิลปิและการปลกูดอกทวิลปิ 

 Beatrix โซนดอกกลว้ยไมห้ลากหลายสายพนัธุ์ 

 Irene ลานน ้าพุขนาดเลก็ 

 Willem-Alexander โซนดอกทวิลปิ ดอกลลิลี ่และพชืหลากหลายชนิด 

 Oranje Nassau โซนดอกไมท้ีต่ดัและน ามาโชวท์ุก ๆ สปัดาห ์และสตัวเ์ลีย้งขนาดเลก็ 

 Mill โซนกงัหนัลมเก่าแก่ พืน้ทีท่ีปิ่กนิกและล่องเรอื 
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จากนัน้น าท่านสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านที่มกีารอนุรกัษ์กงัหนัลมและ

บา้นเรอืนดัง้เดมิของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์เปิดใหเ้ขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ทีใ่ชก้งัหนัลมกว่ารอ้ย แห่งใน

งานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตารด์กระดาษงานไม ้

 

 ภายในหมู่บ้านแห่งน้ียงัมียงัมีโรงงานสาธิตวิธีการท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) และการท ารองเท้าไม้ 

(Clog) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของเนเธอรแ์ลนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกัมาอย่างยาวนาน 

น าท่านเดนิทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) น าท่านสมัผสัวถิชีวีติของเมอืงชาวประมงที่

เรยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ รวมไปถงึท่าเรอือนัแสนคกึคกัของเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์อนุรกัษ์วฒันธรรมการแต่ง

กายแบบดัง้เดมิของชาวดตัชไ์วท้ีเ่มอืงนี้อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงและเลอืกซื้อขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 
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ไดเ้วลาอนัสมควร  เพื่อให้ท่านไดม้เีวลาท า

การคนืภาษ ี(Tax Refund) 

21.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ โดยเท่ียวบินท่ี EK150  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

06.30 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต ์เท่ียวบินท่ี EK372 

18.55 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจอง

ไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

 

 

 

 

วนัทีเจด็ สนามบินนานาชาติดไูบ • สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

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 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลกูคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าน ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืค่าวซ่ีาใหท้่านไมว่่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
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 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ไมบ่งัคบั ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณยีกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 
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 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณ ี

กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา  

 ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซ่ีา ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม ่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

 ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บรษิทัจะท าการยื่นวซ่ีาของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีู้ส ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครือ่งบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบรษิัทต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาเดีย่ว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซ่ีาดว้ย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวามประสงค์จะยื่นวซ่ีา

ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของท่าน 
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 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดคีนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภมูภิาคทีม่อุีณหภมูติ ่า จะมบีรกิารเครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณที่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จาก ไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซึ่ง

ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึ งเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฏเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหมก่่อนท าการจองทวัร ์ 

 กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

 กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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