
 
 
 

ยุโรปดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  
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 แฟรงเฟิรท์ - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลจญ์ - ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - บรูดจ์ - บรัสเซล  

อัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน) - หมู่บ้านชาวประมง (โวเลนดมั)  

โรงงานเจียระไนเพชรทีม่ชีื่อเสียง - หมู่บ้านกีร์ธอร์น 
 

 

 

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ *.*.*. 

17.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหนา้ท่ีให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี  EK373/EK043  

 

 วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ท 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ *.*.*. 

07.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน เมืองแฟรงเฟิร์ท หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุกลากรเรียบร้อยแล้ว.....น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ 

ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) ต้ังอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทาง

ประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคย

มาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย 

และเป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อในเร่ืองของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ที่นี่ มีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็น

มหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ าเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ

เมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี 

...แล้วน าท่านเดินทางกลับสู่  เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่าน

เมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ และอิสระกับการช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ า  *.*.*. อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - โคโลญจน์  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอบปาร์ด เพื่อ ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ าไรน ์สู่ เมืองเซนท์กอร์ (ขอบอกระหว่างการ

ล่องเรือสองฝั่งของแม่น้ าไรน์สวยมากๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ าไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ี

ระลึก  

   
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่  โคโลญจน์ - บรัสเซล 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเย่ียม พักผ่อนสบายบนรถตลอดการเดินทาง….. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชม จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช (GRAND PLACE) จตุัรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านท่ีเป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของ

ท่ีระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีส าหรับนักท่องเท่ียว  ชมรูปป้ัน MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก สูง

ประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ก าลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ าพุ) 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ท่ีปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีมีด้านบนเป็นห้อง

จัดเลี้ยงและร้านอาหาร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่ห้า          บรูจส์ - บรัสเซล (เบลเย่ียม) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GENT) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกใน

บริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการต้ังถิ่นฐานท่ีปากแม่น้ าสเกลต์และแม่น้ าลูส ในยุค

กลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดและมั่งคั่งท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีต้ังของ

มหาวิทยาลัยเกนต์… 

น าท่าน ชมศาลาว่าการเมือง และอาคารตาสงๆ ท่ีสร้างเรียบริมคลอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองเกนท์ 

  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGGE หรือ BRUGES) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ West Flanders ซึ่งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคกลางท่ีมีความจริญรุ่งเรืองมาจนถึง

ปัจจุบันนี้  อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นในแบบโกธิคยุคดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันเมืองบรูจส์ได้กลายเป็น

เมืองหลวงทางการพาณิชย์และวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของยุโรป นอกจากนี้แล้วบรูจส์ยังมีความโดดเด่นในด้านของผัง

เมือง ท่ีทางตอนเหนือของเมืองมีล าน้ าท่ีใช้ในการคมนาคมรอบ ๆ ได้ ท าให้บรูชเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรป

เหนือ” นั่นเอง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน ชมป้อมปราการ (TOWN HALL) และหอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL) ซึ่งมาระฆังสูงถึง 300 ฟุต ..ชม

โบสถ์พระโลหิตศักดิ์ (BASILICA OF THE HOLY BLOOD)  เป็นสถานท่ีมีการแห่พระธาตุในวันพี่พระเยซูข้ึนสู่

สวรรค์ ..บรูจจ์ได้รับสมญานามว่า เวนิชแห่งภาคเหรือ (VENICE OF THE NORTH) น าท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศ

เมืองบรูจส์ สองริมฝั่งน้ ารายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนท่ีมีความสวยงามในแบบฉบับของเมืองเก่า ซึ่งมีอายุหลายร้อย

ปี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  VELOTEL BRUGGE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่หก           บรูจส์ - อัมสเตอร์ดัม 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศท่ีแผ่นดินต่ า ซึ่งพื้นดินต่ ากว่าระดับน้ าทะเล และสร้าง

เมืองโดยการท าเขื่อนกั้นน้ าต้ังแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมี

เกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มี

สะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือท่ีทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด  

ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมหมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหัน

ลม  

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%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
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จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นท่ีท่ีต่ ากว่าน้ าทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ี

ระลึก  

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม .. บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ 

ค่ า *.*.*. อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย *.*.*.  

ท่ีพัก  MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ด  อัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเค่นฮอฟ - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น เมือง

ท่ีสวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีใช้การสัญจร

ไปมาโดยการใช้เรือ ท่ีเรียกกล่าวขานกันว่า 

หมู่บ้านไร้ถนน   

น าท่าน เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิว

ลิป) เร่ิมจัดงานต้ังแต่วันท่ี 21 March–10 May 2020 หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง….แล้วน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อ

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK150/EK372 แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีดูไบ 

วันที่แปด  สุวรรณภูมิ 

18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

************************************** 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ 

เด็กต่้ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่  

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

17-24 มี.ค. / 20-27 มี.ค. 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 
42,900.- 8,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 
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หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

อัตรานี รวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่

เท่านั้น  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่น

ค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  
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5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือ

เป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

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

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

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ล้านบาท]เท่านั้น 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

อัตรานี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี 

4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 

10. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้ก าหนดการย่ืนวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ กรณี 

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 
การเดินทางระหวา่งบริษทัและลกูค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองน้ันมีการ

จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคาทัวร์ 
(หมายเหตุ – ผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้น

ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ต่างประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ต่างประเทศ) ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  
 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก

หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ า
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้า

ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท 

หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมด 
- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  

เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง

เจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงิน
มัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
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กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย

ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา

กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึง

ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ี

ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 

บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 

 


