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 แฟรงเฟิรท์ - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลจญ ์- ลอ่งเรือแม่น้ําไรน์ - บรูดจม์รดกโลก - บรสัเซล  

จตรุสักลงัปลาส เมนเนเกน้พิท อะตอมเมียม อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรือหลงัคากระจก - หมู่บา้นกงัหนัลม

(ซานสคาน) - หมู่บา้นชาวประมง (โวเลนดมั)  - โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.  

 วนัแรกของการเดินทาง            สนามบินสุวรรณภมู ิ    

12.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

15.40 น.  ออกเดนิทางสู่ แฟรงเฟิรท์ โดยเทีย่วบนิที่   EK377/EK043 แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 

 วนัที่สอง สนามบินสวุรรณภมูิ – แฟรงเฟิรท์ 

08.50 น. ถงึสนามบนิ แฟรงเฟิรท์ ในเวลาทอ้งถิ่น ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรียบรอ้ยแลว้เชิญท่านเดนิทางต่อโดย    

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลแบรก์ หรือ ไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) 

ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

เยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทางประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหน่ึง 

เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรง

ประสูต ิณ เมอืงน้ี และอลัเบริต์ ไอสไตน ์เคยมาเดนิบนเสน้ทางนกัปราชญข์องเมอืงน้ีแลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลก 

UNESCO เน่ืองจาก มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย และเป็นเมอืงทีข่ ึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสงา่ ความสงบ

ร่มรื่น ทีน่ี่ มมีหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์เป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่สุด… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นาํท่าน ชมดา้นหนา้ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึ่งสรา้งอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่นํา้เน็กคาร ์สามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์องเมอืง

ไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทราบสแีดงซึ่งมอีายุกว่า 900 ปี 

...แลว้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่  เมอืงแฟรงเฟิรต์ ศูนยก์ลางเศรษฐกิจการเงนิ การธนาคาร ใหท้่านไดถ่้ายรูป บริเวณย่าน

เมอืงเก่า อาคารโรเมอร,์ โบสถเ์ซน็ตป์อลด ์และอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่สาม ลอ่งเรือแม่น้ําไรน์ - โคโลญจน์  
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07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบอบปารด์ เพือ่ ล่องเรือชความสวยงามของแม่นํา้ไรน ์สู่ 

เมอืงเซนทก์อร ์(ขอบอกระหว่างการล่องเรือสองฝัง่ของแม่นํา้ไรนส์วยมากๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน์  ชมความสวยงามของ มหาวหิารแหง่โคโลนญ์  ซึ่งอยู่

บริเวณแม่นํา้ไรน ์ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

   
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่สี่  โคโลญจน์ – บรสัเซล 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล ประเทศเบลเยี่ยม พกัผ่อนสบายบนรถตลอดการเดนิทาง….. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชม  จตัรุสัลาก็รอง ปาลาช (GRAND PLACE) จตัรุสักลางเมอืงทีง่ดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของ

ทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเทีย่ว  ชมรูปปัน้ MANNEKKENPIS เป็นรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ สูง

ประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึ่งเป็นนํา้พ)ุ 

 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อโตเมีย่ม สญัลกัษณ์ของงานเอก๊ซโ์ปร ์ทีป่จัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้ง

จดัเลี้ยงและรา้นอาหาร 

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หา้          บรูจส ์– บรสัเซล (เบลเยี่ยม) 

07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  



 

 
4 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนท ์(GENT) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอรต์ะวนัออก 17ใน

บริเวณเฟลมมชิ 17ของประเทศเบลเยยีม17 เดมิตวัเมอืงเริ่มจากการตัง้ถิ่นฐานทีป่ากแม่นํา้สเกลต์17และแม่นํา้ลูส17 ในยุคกลาง17

เกนตเ์ป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในตอนเหนือของยุโรป ในปจัจบุนัเป็นเมอืงท่าและเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั

เกนต์17… 

นาํท่าน ชมศาลาว่าการเมอืง และอาคารตาสงๆ ทีส่รา้งเรียบริมคลอง ซึ่งเป็นวถิชีีวติของชาวเมอืงเกนท ์

  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืง27บรูจส ์(BRUGGE หรือ BRUGES) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ West Flanders ซึ่งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยยีม ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงประวตัศิาสตรยุ์คกลางทีม่คีวามจริญรุ่งเรืองมาจนถงึ

ปจัจบุนัน้ี0  อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถูกสรา้งขึ้นในแบบโกธคิยุคด ัง้เดมิ ซึ่งปจัจบุนัเมอืงบรูจสไ์ดก้ลายเป็นเมอืง

หลวงทางการพาณิชยแ์ละวฒันธรรมเมอืงหน่ึงของยุโรป นอกจากน้ีแลว้บรูจสย์งัมคีวามโดดเด่นในดา้นของผงัเมอืง ที่

ทางตอนเหนือของเมอืงมลีาํนํา้ทีใ่ชใ้นการคมนาคมรอบ ๆ ได ้ทาํใหบ้รูชเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ 0 “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ” 

นัน่เอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ชมป้อมปราการ (TOWN HALL) และหอประชุมสงฆ ์(CLOTH HALL) ซึ่งมาระฆงัสูงถงึ 300 ฟตุ ..ชม

โบสถพ์ระโลหติศกัดิ์ (BASILICA OF THE HOLY BLOOD)  เป็นสถานทีม่กีารแห่พระธาตใุนวนัพีพ่ระเยซูขึ้นสู่

สวรรค ์..บรูจจไ์ดร้บัสมญานามว่า เวนิชแห่งภาคเหรือ (VENICE OF THE NORTH) นาํท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศ

เมอืงบรูจส ์สองริมฝัง่นํา้รายลอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนทีม่คีวามสวยงามในแบบฉบบัของเมอืงเก่า ซึ่งมอีายุหลายรอ้ย

ปี ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  VELOTEL BRUGGE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่หก           บรูจส ์–อมัสเตอรด์มั 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแร ม 

 จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์หรือประเทศทีแ่ผ่นดนิตํา่ ซึ่งพื้นดนิตํา่กว่าระดบันํา้ทะเล และสรา้ง

เมอืงโดยการทาํเขือ่นกัน้นํา้ต ัง้แต่สมยัโบราณ กรุงอมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งอมัสเตอรด์มั จะมี

เกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่าน้ีแบง่แยกออกจากกนัโดย

คลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลอง

มากกว่า 1,000 สะพาน หรือทีท่กุคนเรียกในปจัจบุนัว่า เวนิสแห่ง

ทะเลเหนือ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ทีท่่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด  

นาํท่านชมการสาธติ

การเจยีระไนเพชร 

นาํท่าน เดนิทางสู่  

หมู่บา้นกงัหนัลม 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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(ซานสคาน) ท่านจะไดถ่้ายรูปอนัสวยงามของเหล่าบนัดา กงัหนัลม  

จากนัน้เดนิทางต่อสู่  เมอืงโวเลนดมั  ท่านจะไดส้มัผสัจริงๆ กบั พื้นทีท่ีต่ ํา่กว่านํา้ทะเล ใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่

ระลกึ  

นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั ..นาํท่าน ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย ์ถนนเรดไรทด์สีทริค  

ชม บริเวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่า และอนุสาวรียท์หารหาญ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็  อมัสเตอรด์มั – สวนเคอเค่นฮอฟ – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นาํท่าน  เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไมท้วิลปิ) หน่ึงปีจะจดัหน่ึงครัง้ 

   
 หลงัจากนัน้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มเก็บกระเป๋า เพือ่เตรียมเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ 

15.20 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่  EK148/EK376 แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 

วนัที่แปด  สวุรรณภมู ิ

12.50 น.  คณะเดนิทางถงึ สวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ ในเวลาทอ้งถิ่น 

************************************** 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใช้จ่าย  

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

09-16 เม.ย / 10-17 เม.ย 65,900.- 10,900.- 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามนั 

และ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื่นวซ่ีา ** 

อตัราน้ีรวม 
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1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการ ชัน้ประหยดั (ชัน้ธุรกิจเพิม่ท่านละประมาณ 90,000 บาท) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ ทางบริษทัฯ ขอเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

7. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์ 

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่

เกินท่านละ 200,000.- บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

5. ค่าทปิคนขบัรถ  12 ยูโร / ท่าน  

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยูโร /  ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียมการ  

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

 

หมายเหต ุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ /

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
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• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า :  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณา

นําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรบัทา่นทีมี่พาสปอรต์เล่มเก่า ขอ

ความกรุณา แนบมาดว้ย เพือ่อา้งอิงกบัทางสถานทูต) 
- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจบุนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดัหา้มสวมแว่นสายตา 

หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
หน้าใหญ่ 80% ของรูป (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง ) 

- สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชน อย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสติูบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี  
- สาํเนาทะเบียนสมรส  
- สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนนามสกุล  (ถา้มี)  
- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่นั้น พรอ้ม สาํเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 3 

เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบนั)  
หลกัฐานการทาํงาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั้น ) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้ าหยุด  
พรอ้มประทบัตราของบรษิัท 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ สาํเนา

บตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

  



 

 
8 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั  
เด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 

หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้ง

มีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร 
กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดา

และมารดา) และบิดาหรอืมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  
• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามี

ก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนชื่อ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ทีมี่ดว้ยกนั) 
 
 
 
                                     ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึง

ผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 

และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้

เดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถึงมี

ส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ
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เพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มา

กลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัร์แก่ท่านที่มีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง

ทวัร์เพือ่หาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู  

- ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 

ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้

หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
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