
   

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

น ำท่ำนสมัผสัควำมงำมทีแ่สนโรแมนติกของเมืองเล็กทีซ่่อนตวัท่ำมกลำงเมืองใหญ่  

เมืองทีเ่ป่ียมดว้ยควำมวิจิตรของสถำปัตยกรรม เสน่หข์องบำ้นเรือน เอกลกัษณที์ม่ีเพียงแห่งเดียว 
กรองปลำส แห่งบรัสเซล จตุรัสที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลก บรูจจ ์เวนิสเหนือที่แสนน่ารัก  

คินเดอรไ์ดจ ์ทุง่กังหันแห่งฮอลแลนด์ กีรธ์อรน์ หมู่บ้านไร้ถนน ซำนน ์สคนัท ์กังหัน รองเท้าไม้ อยู่ที่แห่งน้ี   

โคโลญจ ์มหาวิหารที่เด่นเป็นสง่า ต้นก าเนิดน า้หอมช่ือดัง แฟรงคเ์ฟิรต์ มหานครที่แสนคึกคัก  

เลาะเลียบเส้นทางโรแมนติกแห่งบาวาเรีย  เมืองวูซเบริก์ และ ร็อทเทนเบริก์ ออ๊บ แด เทำเบอร ์ 

เกบ็เกี่ยวดินแดน 2 วัฒนธรรม ฝร่ังเศส - เยอรมัน เส้นทางแห่งไวน์อัลซาส สตรำสบูรก์ ริคเวียร ์กอลมำร ์
บินตรงสะสมไมล์กบัการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารและการบริการที่คุณประทบัใจ 

ก ำหนดกำรเดินทำง   28 มีนำคม - 6 เมษำยน / 7 เมษำยน - 16 เมษำยน /  

   11 เมษำยน - 20 เมษำยน** /27 เมษำยน - 6 พฤษภำคม 2561 

ส ำหรบั 25 ท่ำน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทำงเขำ้

หมำยเลข 2) สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหนำ้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเรื่อง

เอกสำรต่ำงๆ  

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2) เบลเยีย่ม - อนุสำวรีย ์แมนเนเกน้ พสิ - กรองปลำส - บรูจ  

00.30  น. น าคณะออกเดินทางสู่บรัสเซลส ์ประเทศเบลเย่ียม  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934 

07.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองบรัสเซลส์  (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ช่ัวโมง 10 นาที) หลังผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็น

ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์จากการรวมตัวคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 

1959 ... จากน้ันสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีช่ือเสยีงกล่าว  ขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป  “กรองปลำส” 

ชมตึกสวยๆ แถวน้ี เรียกว่า Gildehuizen ซ่ึงแต่ละหลังจะมีลักษณะการก่อสร้างและประดับประดาที่

สวยงามแตกต่างกันออกไป ระหว่างเดินชมเพลินๆ ท่านจะได้พบกับภาพการ์ตูนที่เขียนตามตึก ซ่ึงก่อน

หน้าน้ีมีตึกบริเวณน้ีสภาพทรุดโทรม ท าให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขียนการ์ตูนช่ือดังของ

เบลเย่ียม มาวาดการ์ตูนเพ่ือตกแต่งฝาผนัง และก าแพงตึกบริเวณน้ีให้มีความสวยงาม... จากน้ันน าชมและ

ถ่ายรูปกับ อนุสำวรีย ์แมนเนเกน้ พิส (Manneken Pis) เดก็ชายตัวเลก็ๆ ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่าง

น่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียม...  อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและ

เลือกซ้ือ  ของที่ระลึก เช่น ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ชอ็กโกแลต็ แสนอร่อย รวมไปถึง วัฟเฟิลหน้าต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้ อน้ีเสิร์ฟท่านด้วยเมนู หอยแมลงภู่รำดไวน ์(Moules-Frites) เมนู
ข้ึนช่ือที่เม่ือใครมาเบลเย่ียม ต้องไม่พลาดล้ิมลอง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเย่ียม เสน่ห์ของเมืองบรูจจ์คือ อาคาร

บ้านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกราม

บ้านช่องมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีล าน า้ที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท า

ให้บรูจสเ์ป็นที่รู้จักกันในนาม “เวนิสเหนือ” น าทา่นชม โบสถพ์ระแม่มำรี โบสถ์แห่งน้ีมีประติมากรรมหิน

อ่อนช่ือว่า Madonna & Child ที่ งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของ

ประติมากรรมหินอ่อนอันเล่ืองช่ือที่ดูอ่อนช้อยงดงาม ซ่ึงเป็นผลงานแกะสลักจากฝีมือศิลปินช่ือก้องโลก

อย่าง “มิเคลนัเจโล”... จากน้ันให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ 

ที่ว่ากันว่า หากต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองน้ันจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง 

ทา่นจะได้ค าตอบเป็นอย่างดี...   

 

 
 
 
 
 



   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
ทีพ่กั   CROWNE PLAZA HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3) บรูจจ ์- หมู่บำ้นกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์(เนเธอรแ์ลนด)์ - อมัสเตอรด์มั - ชมเมือง  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางข้ามประเทศสู่ เมืองคินเดอรไ์ดค  ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้ตื่นตากับ 
หมู่บ้านกังหันลม จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้านใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเนเธอแลนด์ 

นอกจากน้ียังเป็นหน่ึงในมรดกโลกอีกด้วย เมื่อเพียงมาถึง ท่านจะได้เหน็กลุ่มกงัหันลมต้ังเรียงรายโดดเด่น

เป็นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า 19 ตัว และมีอายุกว่า 200 ปี โดยที่หมู่บ้านแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก

โลกขององค์การยูเนสโกในปี 1997 ... น าทา่นล่องเรือไปตามคลองภายในหมู่บ้านกงัหันลม เรือจะหยุดให้

ทา่นได้เข้าชมกงัหัน 2 ตัว ที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์ละจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ตั้งแต่สมัยก่อน...   

 

 

 

 

 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยำนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอาไม้ดอกนานาพันธุ์จากทั่วโลกมาไว้ในที่

เดียวกันเป็นสวนร่มร่ืนสีสันสดใสกว้างไกลสุดสายตา  ช่ืนชมความงามของดอกไม้ที่รับแสงแดดในช่วง

เร่ิมต้นฤดูใบไม้ผลิของปีโดยเฉพาะอย่างย่ิงดอกทวิลิปสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมีศาลาแยก

เหล่าดอกไม้อีกหลายสายพันธ์ อาทิ ศำลำ Beatrix จะเตม็ไปด้วยดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ดอกหน้าวัว 

และดอกไม้ตระกูลสับปะรดสี ศำลำ Willem Alexander จะมีทวิลิปพันธุต่์างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี 

ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศำลำ Juliana มีดอกบีโกเนีย และซีคลาเมน สลับกับดอกไม้อื่นๆในช่วงหมดฤดู

ความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุจ์ะตราตรึงอยู่ในความทรงจ าของทา่นนานเทา่นาน...  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของ

เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินต ำ่” ถ่ายรูปกังหันลม ในอดีตใช้กงัหันวิดน า้โดยใช้พลังงานลมเป็นตัวช่วย 

ปัจจุบันเกบ็รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนด์ที่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติจากการอยู่ต ่า

กว่าระดับน า้ทะเลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงที่ดิน...  

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร De Waag ร้านอาหารที่โดดเด่นด้วยการก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นปราสาท 

โดยตัวตึกบริเวณน้ีถูกสร้างตั้งแต่ปี 1488 ใช้เป็นร้ัวก าแพงเมืองอมัสเตอร์ดัม จนในปี 1600 ได้ถูกท าลาย

และปรับเปล่ียนมาเป็นอาคารบ้านเรือน และร้านอาหาร ม้ือน้ีเสร์ิฟทา่นด้วยเมนู เสตก็เน้ือช้ันดี  

ทีพ่กั   NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง   (4)  อมัสเตอรด์มั - หมู่บำ้นกีธูรน์ - หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์- ชอ้ปป้ิง - อมัสเตอรด์มั  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นกีธูรน์ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ก  าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

เป็นหมู่บ้านที่สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แม้ว่าในปัจจุบัน

จะมีเส้นทางส าหรับการข่ีจักรยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดกยั็งคงเป็นทางน า้อยู่

ดี โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เ รือ ซ่ึงจอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายใน

หมู่บ้าน  จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมหมู่บำ้นกีธูรน์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่ง

เนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่น่ีคือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลองล้อมรอบ และ

การคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน า้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมี

เคร่ืองยนต์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งน้ี พร้อมเกบ็ภาพความ

ประทบัใจ  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อีกหน่ึงหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ไม่ห่าง  หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหัน

ลมเก่าแก่ที่ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย

หมู่บ้านแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานที่ที่เกบ็รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี  นักท่องเที่ยว

ที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างข้ึนสไตล์บ้านไม้แบบ

ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซ่ึงประกอบไปด้วยแม่น า้ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์... 

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลับสู่อมัสเตอร์ดัม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้อิสระแก่ทุกท่านในการช้อปป้ิง ณ ถนนสำยชอปป้ิง ที่มีช่ือเสียงที่สุดของอัมสเตอร์ดัม ตลอด

สองข้างทางของถนนเส้นน้ีประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย สินค้ามีให้เลือกซ้ือหลากหลายทุกสิ่งอย่าง 

ตั้งแต่สนิค้าแฟช่ันแบรนดัง เพชรพลอย ของกนิ ...   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน   
 



   

ทีพ่กั   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง  (5)  อมัสเตอรด์มั -  เมืองโคโลญจน ์- โบสถโ์คโลญจน ์- แฟรงคเ์ฟิรต์ – สถำนีรถไฟ - 

แฟรงคเ์ฟิรต์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ สู่เมืองโคโลญจน ์เมืองต้นต ารับน า้หอมโอเดอโค โลญจน์ 4711 ตื่นตาตื่นใจกบั

โบสถโ์คโลญจน ์ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สงูที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เกบ็รักษาหีบทองค า บรรจุอฐิั

ของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสตูิ อสิระกบัการเลือกซ้ือสนิค้าตาม

อธัยาศัยย่านการค้ารอบๆ โบสถ์... จากน้ันอสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสนิค้ามากมาย ณ 

ถนนช้อปป้ิงที่อยู่บริเวณโบสถ์ ไม่ พลาดกบัแวะซ้ือน า้หอม Eau de Cologne 4711 ของฝากข้ึนช่ือที่มีต้น

ก าเนิดจากเมืองน้ี...  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ขาหมูเยอรมัน สไตล์โคโลญจน์  

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ แฟรงคเ์ฟิรต์ น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงตเ์ฟิรต์  สู่ จัตุรสั

โรเมอร ์ที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ความส าคัญของที่แห่งน้ีมี เดอะไคเซอร์ซาล หรือ

ห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันย่ิงใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน ้าพุแห่งความยุติธรรม

ด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์พอลถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชม

สถำนีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย… จากน้ันให้ท่าน

ได้เดิน ย่ำนถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่รวมแฟช่ันช้ันน ามากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือตาม

อธัยาศัย... 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น มื้ อน้ี เสิร์ฟท่านด้วยเมนู เนื้ อย่ำงบนกระทะรอ้น ให้ท่านได้

อร่อยกับเน้ือวัวช้ันดี หากท่านใดไม่ทานเน้ือ เสิร์ฟท่านด้วยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกแฟ

รงค์เฟิร์ต เป็นต้น     

ทีพ่กั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง    (6) แฟรงกเ์ฟิรต์ - วูซบวร์ก - ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์  เทำเบอร์ - Night 

Watchman 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองวูซเบริก์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาท)ี จุดเร่ิมต้นของเส้นทางถนนสาย

โรแมนติกจรดเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่น า้สายส าคัญ คือแม่น า้ไรน์ไหล

ผ่าน จากน้ันน าท่านชม โบสถ ์Marienkapelle มาเรียนคาเปลลา เป็นโบสถ์โกธิคตอนปลายที่ใช้สีแปลก

ตากว่าที่เคยเห็น เร่ิมสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ.1377 มาเสร็จสิ้ นเอาเมื่อปี ค.ศ.1480 โดดเด่นด้วยตัวอาคารสี

แดงขาว เป็นโบสถ์ที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองวูซเบิร์ก... จากน้ันข้ามสะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่น า้ไรน์ 

(AlteMainbruecke) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1473 สะพานที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก สองฝั่งของสะพาน

จะเรียงรายไปด้วยรูปป้ันเทพที่ส าคัญ...  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT  ร้านอาหาร 

ที่ต้ังใจให้ทุกทา่นเพลินตากบับรรยากาศร้านที่ตกแต่งด้วยภาพเขียนสไตล์ เฟรสโก้ทั่วร้าน เสมือนทา่นได้

เดินชมพิพิธภัณฑข์นาดย่อมๆ แห่งหน่ึงเลยทเีดียว 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ร็อทเทนเบิรก์ โอบ เดอร ์เทำเบอร ์เมืองเลก็แต่เตม็เป่ียมไปด้วยความโรแมน

ติก ต้ังอยู่ริมแม่น า้เทาเบอร์ อาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาได้อย่างสวยงาม บ้านหลังงามที่มีสีสันสวยงาม 

สร้างในสไตล์โกธิคและเรอเนสซองซ์ บ้านโครงไม้ซุงหลังคาหน้าจ่ัวตั้งเรียงรายติดกัน  ชม ศำลำว่ำ

กำรเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็นสง่ากลางจัตุรัสตลาด ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายล้อมด้วย

อาคารบ้านเรือน อสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสนิค้าที่ระลึกมากมายบริเวณจัตุรัสตลาดแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

กิจกรรมสุดพิเศษ การเดินชมเมืองยามค ่าคืน กับ Night Watchman ผู้ชายที่หลุดออกมาจากยุคกลาง ถือ

หอกปลายขวาน และตะเกียงโบราณ พร้อมบอกเล่าเร่ืองราว ประวัติศาสตร์ และต านานเล่าขานของเมือง

ให้กบัผู้มาเยือน  
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  HOTEL REICHS-KUCHENMEISTER หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 



   

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7)  เมืองบำเดิน-บำเดิน - เมืองสตรำสบูรก์ - ล่องเรือไปตำม แม่น ้ ำอิลล ์– สตรำสบูรก์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง Baden-Baden บำเดิน-บำเดิน เมืองตากอากาศเลก็ๆที่ให้ค่าความหรูหรา

แบบเตม็สิบ มาต้ังแต่ในสมัยโรมันรุ่งเรืองอ านาจ... บาเดินแห่งน้ีเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ที่ไม่ได้ถูกท าลายไป

ในสงครามโลกทั้งสองคร้ัง และยังเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเรียงนามเร่ืองบ่อน า้แร่มาต้ังแต่สมัยโรมันแล้ว ซาก

ของสระน ้าตั้งแต่สมัยโรมันกยั็งอยู่มาจนถึงทุกวันน้ี ในอดีตมีบุคคลส าคัญต่างๆ เดินทางมาที่ Baden 

Baden มากมายเพ่ือมาอาบน ้าแร่ที่เช่ือว่าจะท าให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรเทาลง ท าให้ทุกวันน้ี Baden 

Baden กลายเป็นเมืองตากอากาศราคาแพงที่เหล่าไฮโซมักจะมาใช้ชีวิตแบบ Slow life…  น าทุกท่านเข้าชม 

โรงอำบน ำเก่ำแก่ของชำวโรมนั ที่ยังคงความคลาสสิคเอาไว้จนปัจจุบัน จากน้ันให้ทุกท่านได้ทดลองแช่

น า้แร่ในสไตล์โรมัน  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

จากน้ันน าท่านชม เมืองสตรำสบูรก์ (Strasbourg) เมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝร่ังเศสและ

เยอรมนี เน่ืองจากผลัดกนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกนัไปมา ระหว่างทางให้ทา่นได้ช่ืน

ชมความงามเม่ือมาถึงเปล่ียนบรรยากาศการชมเมืองสตรอสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตำม แม่น ้ ำอิลล  ์

(River Ill) ซ่ึงไหลผ่านใจกลางเมืองไปทางทิศใต้ ให้ท่านได้ช่ืนชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ที่

เตม็ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ สีสันสดใสที่ตัวบ้านจะทาด้วยสีหวาน สลับกับคานสี

น า้ตาลและประดับประดาเพ่ิมความน่ารักด้วยกระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ร่ิมฝั่งคลอง

เลก็ๆ... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ สะพำนปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะ

คล้ายกับสะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลำ เปอรติ์ต ฟรองซ”์ และยอด

ของมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งสตราสบูรกไ์ด้อย่างชัดเจน... 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น     

ที่พกั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า  

   

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (8)  หมู่บำ้นริคเวียร ์-นัง่รถไฟชมเมือง -  เมืองกอลมำร ์- เวนสินอ้ย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บำ้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักที่อยู่ในหุบ

เขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีช่ือเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เน่ืองจากภมิูอากาศที่เหมาะสมและ

ภมูิประเทศของเมืองที่อยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีช่ือเสียงอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ นอกจากน้ันจะเหน็ได้ว่าชาวบ้านท้องถิ่น ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบ

ดั้งเดิม ท าไวน์ ท าขนมท้องถิ่น ใหท่้ำนไดน้ ัง่รถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมืองเลก็ๆ ที่แสน

น่ารักน้ี โดยรถไฟจะพาท่านว่ิงวนรอบเมือง ไต่เนินเขาสู่ไร่ไวน์ที่กว้างใหญ่ ซ่ึงเมืองริคเวียร์ ถือเป็นหน่ึงใน

การเที่ยวแบบเส้นทางแห่งเมืองไวน์ Wine Alsace Route ท่านจะได้ชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านริคเวียร์...  

จากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองที่แสนน่ารักแห่งน้ี บ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายในหมู่บ้านแบบ Timber 

Frame และได้รับการยกย่องเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่ง

หน่ึงของฝร่ังเศส... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร ์(Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝร่ังเศส เป็น

เมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านที่

มีฉายาว่า เวนิสนอ้ย “Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น า้ Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่

สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชมโบสถ์โดมินิกัน 



   

(Dominican Church) โบสถ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึง สร้างข้ึน

ในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีช่ือเสียงประดับอยู่ที่โบสถ์แห่งน้ี คือภาพวาด “Madonna of the rose 

bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษที่ 15... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Pfeffel Restaurant บริการท่านด้วยเมนูอาหารพ้ืนเมือง  โดดเด่นด้วยการ

ตกแต่งแบบดั้งเดิมสไตล์เยอรมัน  

ที่พกั  BEST WESTERN GRAND HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง    (9)    เมืองกอลมำร ์ - ซูริค   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

  เดินทางสู่เมืองซูริค (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG971 

 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง   (10)    สุวรรณภูมิ   

05.30  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ทา่นละ  

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ทา่น) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาทา่นละ 

159,900.-  

151,900.- 

143,900.- 

135,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

156,900.- 

148,900.- 

140,900.- 

132,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

157,900.- 

149,900.- 

141,900.- 

133,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

** อตัรำค่ำบริกำร ทีเ่สนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ดินทำงผูใ้หญ่ขั้นต ำ่ 15 ท่ำน หำกผูเ้ดินทำงอยู่

ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 20,000.- บำท **  



   

คะแนนสะสม 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ทา่น) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

1569 
1489 
1409 
1329 
280 
1219 

1569 
1489 
1409 
1329 
280 
1219 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษี

สนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   

ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

1.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้น

ไป)   โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลา

รอยด์เทา่นั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้

ช่ือของแต่ละสถานฑตู 



   

· พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าท างาน 

และวันที่อนุญาตให้ลางาน  

· ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     

กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

· เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้

เอกสารการเสยีภาษี 

· นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

การใช้ช่ือของแต่ละสถานฑตู) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและ

ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้

ออค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล 

(ถ้ามี) 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา 

หรือ เดินทางไปกบัทา่นใดท่านหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเทา่น้ัน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่า

ยกเลิกตัว๋  

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่น

ใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็

อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



   

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ทา่นขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่

อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมา

จากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความ

ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง

ของทวัร์น้ันๆ หากทา่นผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์

น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรม

ที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน

, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ

ทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ 

โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดี

ที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 



   

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ

เดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่

จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน

เป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้

เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม

น าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กอง

ตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ทา่นได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูต

งดออกวีซ่า อนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 


