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สวติเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 

ซูรคิ-ลูเซิรน์-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาททิลสิ-บาเซิล 

ปราสาทแห่งไฮเดลเบิรก์-แฟรงเฟิรท์-ลอ่งเรอืแม่น ้าไรน์-อมัสเตอรด์มั 

โวเลนดมัหมู่บา้นชาวประมง-ซานซานหมู่บา้นกงัหนัลม 

ล่องเรอืหลงัคากระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   รำคำทวัรร์วมทกุอย่ำง ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัและค่ำใชจ่้ำยโควดิท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตำมรำยกำรทวัร ์    

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ – ลูเซิรน์ 

01.05 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซูรคิ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ *** 

12.25 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ … 

 …เดนิทำงถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภเูขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ให ้

ระลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำ

พระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส น ำท่ำนเดนิขำ้ม

สะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) 

ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแมน่ ำ้ 

รุซซ ์(REUSS) อำยุเก่ำแก่กว่ำ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์

ของสวสิ…อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำม

อธัยำศยั อำท ินำฬกิำช ัน้น ำ ผำ้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดี

พบัวคิทอเรยี นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สามของการเดินทาง     นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทติลสิ-บาเซิล 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ เพือ่น ำท่ำน นัง่

กระเชำ้ไฟฟ้ำ ขึ้นสู่ ยอดเขำทติลสิ ซึง่มคีวำมสูง 10,000 

ฟีทจำกระดบัน ำ้ทะเล ใหท้่ำนไดส้นุกกบักำรเลน่หมิะและ

ถ่ำยรูปบนยอดเขำ จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำง

ลงจำกยอดเขำโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บำเซลิ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศสวสิทำงดำ้นเศรษฐกิจ ต ัง้อยู่ชำยแดน สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั ฝรัง่เศส ซึง่มแีม่น ำ้ไรนไ์หลผ่ำนเขำ้



 
 
 
 
 
 

มำในตวัเมอืง ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบั BASEL MINSTER มหำวหิำรโกธิคทีม่ยีอดแหลมคู่ ซึง่ต ัง้อยู่รมิแม่น ำ้

ไรน ์และเดนิเลน่ย่ำนเมอืงเก่ำ จตัรุสั MINSTER ทำงบริษทัเรำบอกไดเ้ลยวำ่เมอืงนี้สวยและคลำสสคิมำกๆ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  ASTRORIA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     ปราสาทเมืองไฮเดลเบริก์-แฟรงเฟิรท์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ เมอืงเลก็ๆทีต่ ัง้อยู่บริเวณแม่น ำ้เนคกำร ์ซึง่มปีรำสำทไฮเดลเบริก์เป็น

จดุส ำคญัทีน่กัท่องเทีย่วซึง่ยนือยู่บนสะพำนอนัเก่ำแก่กลำงแม่น ำ้เนคกำร ์ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกบัควำมงำมของ

ปรำสำทไฮเดลเบริก์ทีต่ ัง้ตระหงำ่นบนภูเขำดำ้นบน และเมอืงนี้จดัไดว้ำ่เป็นเมอืงแห่งมหำวทิยำลยัของประเทศ

เยอรมนัเลยทเีดยีว 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแฟรงเฟิรท์ เมอืงเศรฐกิจของเยอรมนั น ำท่ำน

ถ่ำยรูปกบัตวัอำคำรโรเมอร ์ย่ำนโรเมอรส์แควร ์ศำลำวำ่กำรเมอืงแฟรง

เฟิรท์ แฟรงเฟิรท์โดม และเดนิทำงไปยงับรเิวณริม แม่น ำ้ไมน ์ถ่ำยรูป

กบัววิอนังดงำมริมแม่น ำ้ ถ่ำยรูปกบัโบสถเ์ซนตป์อล ์และ โบสถเ์ซนตน์ิ

โคลำส  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ลอ่งเรอืแม่น ้าไรน์อนัสดุแสนจะโรแมนติก – อมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ ท่ำเรือเมอืงบอบปำรด์ เมอืงเลก็ ๆ ทีส่วยงำมริมแมน่ ำ้

ไรน ์เพือ่น ำท่ำน ลอ่งเรอืชมควำมงดงดงำมสองฝัง่ของแม่น ำ้ไรนไ์มว่ำ่จะเป็น

ปรำสำทต่ำงๆบนเนินเขำ ด่ำนเก็บภำษกีลำงแมน่ ำ้ไรนใ์นสมยัโบรำณ ผ่ำน

หนำ้ผำหนิทีช่ื่อวำ่ ลอเลอไรน ์จนกระท ัง่เดนิทำงถงึเมอืงเซนกอล ์ใชเ้วลำ

ประมำณ 1 ชม.ในกำรลอ่งเรอื 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ระหว่ำงทำง

พกัผ่อนตำมอธัำศยัชมทวิทศันข์องสองขำ้งทำงตลอดกำรเดนิทำง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หกของการเดินทาง      ลอ่งเรอืหลงัคากระจก-หมู่บา้นโวเลนดมั 



 
 
 
 
 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำเรือ เพือ่ ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก ชม

ควำมงำมสวยงำมสองฝัง่คลองในกรุงอมัสเตอรด์มั 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ศูนยเ์จยีระไนเพชรกรุงอมัสเตอรด์มั ที่

มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโวเลนดมั(หมูบ่ำ้นชำวปะมง) ท่ำน

จะไดพ้บกบัควำมงดของหมูบ่ำ้นน้ีแบบไม่มลีมืเลอืน ซึง่

ต ัง้อยู่บนถนนทีเ่รียกวำ่ HEVEN STREET ใหท้่ำนได ้

ถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมูบ่ำ้นซำนสส์คำนส ์(หมูบ่ำ้นกงัหนัลม) ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูป

สญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์ก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร        

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง       อมัสเตอรด์มั  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ย่ำนเมอืงเก่ำของกรุงอมัสเตอรด์มั ถ่ำยรูปกบั พระรำชวงัหลวงเก่ำ ROYAL PALACE ณ 

ย่ำนดำมสแควร ์และ NATIONAL MONUMENT และใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมและสนิคำ้ของที่

ระลกึต่ำงๆของประเทศเนเธอรแ์ลนด.์....น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบั สู่ ประเทศไทย 

21.50 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150/EK372 

***แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ  

วนัที่แปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  
หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ท ัง้นี้ ทำงบริษทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย   

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

18-25 มิ.ย. 

9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 6-13 ส.ค. 

20-27 ส.ค. / 3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. 

24 ก.ย.-1 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 15-22 ต.ค. 

22-29 ต.ค. / 29 ต.ค.-5 พ.ย.  

12-19 พ.ย / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

74,900.- 

8,900.- 

3-10 ธ.ค. 84,900.- 

10-17 ธ.ค. / 17-24 ธ.ค. 74,900.- 

24-31 ธ.ค.  

29 ธ.ค.-5 ม.ค. / 31 ธ.ค.-7 ม.ค.66 
84,900.- 

*ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวซ่ีา * 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ่้ำยเกดิขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุำมรำยกำรหรือเทยีบเท่ำ ( 4 ดำว)   

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยืน่วซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำย 

เกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

10. ค่ำทปิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกนิจำก 

ทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจบ็ป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ

เดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอืน่ ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรดี,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่ำบรกิำรพเิศษต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 
 

***กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรือยกเลกิกำรเดนิทำงโดย

เหตจุ ำเป็นทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจริง 



 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเก็บค่ำมดัจ ำเต็มจ ำนวนทกุกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบรษิทัฯ 

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบริกำรยืน่วซี่ำ / ค่ำมดัจ ำต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่ำตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษิทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข

สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่ำงประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิและ

บริษทัต่ำงประเทศ) ท ัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่มส่ำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำต ัว๋ หรือค่ำตัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบริกำรยืน่วซี่ำกรณีทีท่่ำนยืน่วซี่ำแลว้  
 

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถ

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร 

(เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคำ้

ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกทีม่กีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรือช ำระโดยตรง

กบัทำงบรษิทั ทำงบริษทัจะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเท่ำนัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิสว่นตวัของลูกคำ้สูญหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่วำ่เหตผุลใดๆตำมทำง 



 
 
 
 
 
 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในกำร ไมค่นืค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ทำ่น ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ทำงบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิ์กำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจง้สถำนฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เรื่องวซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิ

มดัจ ำหรือท ัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำน

รบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

• กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ 

ท่ำนจะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณบ์ำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ท ัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยืน่วซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดืม่สุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ืน่ เอำแต่ใจตนเอง หรอืถอืวำ่มำ

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุน่วำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดนิทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรณุำแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงท่ำนอืน่ 



 
 
 
 
 
 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัวำ่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ่้ำยนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้

หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

• หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำน

เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง 

ท ัง้นี้ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอบุตัิเหตุหรือควำมเสยีหำยที่ เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ,  อนัเนื่องจำกอุบตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้ งถิ่น,  

ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรอื ส่วนงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถงึผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิตัิตำมกฎระเบยีบ

ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มกีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดินทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพือ่ควำมเหมำะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ท ัง้นี้กำรขอสงวนสทิธิดงักลำ่ว บริษทั จะยดึถอืและค ำนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผู ้

มเีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

 


