ขอน ำท่ ำ นท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นในเส้ น ทำงที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น แห่ ง ฤดู
ใบไม้ผลิ เบลเยี่ยม-เนเธอแลนด์-เยอรมนี นำท่ำนชมควำมสวยงำม
ของทุ่งทิวลิป ณ เคอเคนฮอฟ ตื่นตำกับ หมู่บ้ำนกังหันลม หมู่บ้ำนไร้
ถนนกี ร์ ธู น เยื อ นอั ม สเตอร์ ดั ม ส์ “ดิ น แดนแผ่ น ดิ น ต่ ำ ” ล่ อ งเรื อ
กระจก ชมชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ช ำวดั ช ต์ เยื อ นเมื อ งไฮเดลแบร์ ก
เมืองวู ร์ซ เบิร์ก ช๊อปปิ้ ง ณ แฟรงก์ เฟิร์ต บินตรงสะสมไมล์ กับกำร
บินไทย พร้อมที่ พัก อำหำรและกำรบริกำรที่ คุณประทั บใจอิ ม เมจ
ฮอลิเดย์
แล้วคุณ...จะรักเรา

กำหนดกำรเดินทำง
22-31 เม.ย.
8 - 17 เม.ย.
27 เม.ย. – 6 พ.ค.

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์
D สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำร
ต่ำงๆ
วันแรกของกำรเดินทำง (1)
บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) - อนุสำวรีย์ แมนเนเก้น พิส – กรองปลำส – บรูจจ์
00.30 น. น ำคณะออกเดิ น ทำงสู่ บ รัส เซลส์ ประเทศเบลเยี่ ย ม โดยกำรบิ น ไทย
เที่ยวบินที่ TG934
07.40 น. คณะเดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น เมืองบรัสเซลส์ (ใช้ ร ะยะเวลาการเดิ นทาง 12
ชั่ ว โมง 10 นาที ) หลั ง ผ่ ำนกำรตรวจคนเข้ำเมื อง และศุ ลกำกรแล้ ว จำกนั้ นนำท่ำนถ่ำยรู ปกับ
อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมำกรรมรู ปอะตอมมหึมำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จำก
กำรรวมตั วครั้ง แรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่ อ ปี ค.ศ. 1959 ... จำกนั้ นสู่ จั ตุรัสกลำงเมื องที่มี
ชื่อเสียงกล่ำว ขำนกันว่ำสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป “กรองปลำส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้ เรียกว่ำ
GILDHUIZEN ซึ่งแต่ละหลังจะมีลักษณะกำรก่อสร้ำงและประดับประดำที่สวยงำมแตกต่ำงกัน
ออกไป จำกนัน
้ นำชมและถ่ำยรูปกับ อนุสำวรีย์ แมนเนเก้น พิส (MANNEKEN PIS) เด็กชำยตัว
เล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสำวะอย่ำงน่ำรัก ผู้สร้ำงประวัติศำสตร์และตำนำนพื้นเมืองของชำว
เบลเยี่ยม...อิสระแก่ทุกท่ำนในกำรเดินเล่นและเลือกซื้อ ของที่ระลึก
เที่ยง

บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองชำยฝั่ งทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ห์ของเมืองบ
รู จจ์คือ อำคำรบ้ ำ นเรือ นโบสถ์ ยั ง คงรู ปแบบสถำปัตยกรรมแบบ เฟลมมิ ช และเรเนซองส์ ที่
วิจิตรและสวยงำม ตึกรำมบ้ำนช่องมีกำรจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ ทำงตอนเหนือของเมืองมีลำ
น้ ำ ที่ ใ ช้ ใ นกำรคมนำคมรอบๆ ได้ ทำให้ บรู จส์ เ ป็น ที่ รู้ จัก กั น ในนำม “เวนิ สเหนื อ ” น ำท่ ำ นชม
โบสถ์พระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มีประติมำกรรมหินอ่อนชื่อว่ำ MADONNA & CHILD ที่งดงำม ตั้ง
เด่นเป็นสง่ำอยู่กลำงเมือง ท่ำนจะพบกับควำมมหัศจรรย์ของประติมำกรรมหินอ่อนอันเลื่องชื่อที่
ดูอ่อนช้อยงดงำม ซึ่งเป็นผลงำนแกะสลักจำกฝีมือศิลปินชื่อก้องโลกอย่ำง “มิเคลันเจโล...
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

ที่พัก

CROWNE PLAZA HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
บรูจจ์– แอนต์เวิร์ป - หมู่บ้ำนกังหันคินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) – รอตเตอร์ดัม – ชมเมือง
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เ มื องแอนต์ เ วิร์ป (ANTWERP) เป็น เมื อ งหลวงขนำดใหญ่ อั น ดั บ 2
รองจำกกรุงบรัสเซลส์ มีประชำกรกว่ำครึ่งล้ำนคนอำศัยอยู่ท่ีนี่ เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่ำ
เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำเพชรระดับโลก ชม CATHEDRAL OF OUR LADY เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค
ขนำดใหญ่ท่ีสูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงควำมงดงำมที่ถูกประดับตกแต่ง
อย่ำงวิจิตรตระกำรตำ ไม่ว่ำจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้ น ทำงเดิน เรียกได้ว่ำทุกอย่ำงงดงำม
ไร้ ท่ี ติ ด้ ำ นในมี จั ด แสดงผลงำนศิ ล ปะของ PETER PAUL RUBENS ซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง ชำว
แอนท์เวิร์ป เปิดให้ผู้คนที่หลงไหลในงำนศิลปะ สำมำรถเข้ำไปชมกันได้ ควำมงดงำมและควำม
อลังกำรที่เล่ำมำทั้งหมดนี้
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงข้ำมประเทศสู่ เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้
ท่ำนได้ต่ ืนตำกับ หมู่บ้ำนกังหันลม จุดเด่นของที่นี่อยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้ำนใหญ่และเก่ำ แก่
ที่สุดในเนเธอแลนด์ นอกจำกนี้ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย เมื่อเพียงมำถึง ท่ำนจะได้เห็น
กลุ่มกังหันลมตั้งเรียงรำยโดดเด่นเป็นแนวยำวในทุ่งโล่งกว่ำ 19 ตัวและมีอำยุกว่ำ 200 ปี โดยที่
หมู่ บ้ ำ นแห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ กำรยกย่ อ งให้ เ ป็ น มรดกโลกขององค์ ก ำรยู เ นสโกในปี 1997 ... น ำท่ ำ น
ล่องเรือไปตำมคลองภำยในหมู่บ้ำนกังหันลม เรือจะหยุดให้ท่ำนได้เข้ำชมกังหัน 2 ตัว ที่เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์และจัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้ต้ังแต่สมัยก่อน...จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองรอต
เตอร์ดัม (ROTTERDAM) เมื อ งที่ ใ หญ่ เ ป็น อั น ดั บ 2 ของเนเธอร์แลนด์ ถื อ เป็น เมื อ งท่ ำ ที่ ใ หญ่
ที่สุดของโลก ได้รับกำรยกย่องเป็นเมืองแห่งสถำปัตยกรรม ให้ท่ำนได้ชม สะพำนขำว อีรำสมูส
(ERASMUS BRIDGE) และ สะพำนแดง วิลเลมส์บรู ก์ (WILLEMS BRIDGE) สะพำนที่เชื่อมเมือง
สองฝั่ งเข้ำด้วยกัน และชมศำลำว่ำกำรประจำเมืองรอตเตอร์ดัม (CITY HALL OF ROTTERDAM)
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

ที่พัก

HILTON HOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)
รอตเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอเคนคอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นนำท่ำนสู่ อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอำไม้ดอกนำนำพันธุ์จำก
ทั่ ว โลกมำไว้ ใ นที่ เ ดี ย วกั น เป็ น สวนร่ มรื่ น สี สัน สดใสกว้ ำ งไกลสุ ด สำยตำ ชื่ น ชมควำมงำมของ
ดอกไม้ท่รี ับแสงแดดในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของปีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของ
ฮอลแลนด์ ภำยในสวนยังมีศำลำแยกเหล่ำดอกไม้อีกหลำยสำยพันธุ์
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3

คอร์ส
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่ำนเมืองต่ำง ๆ บน
เส้นทำงของเนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดิ นต่ำ” นำท่ำน ล่องเรือกระจก ชมชีวิตควำมเป็นอยู่
ชำวดัชต์ ที่สร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ที่มีตะขออยู่
ชั้นบนสุดของตัวอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้ำบ้ำน ระหว่ำงเส้นทำงล่องเรือ ผ่ำนบ้ำนเรือนที่
อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มำกถึง 2,500 หลัง
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

ที่พัก

MOVENPICK HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้ำนกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ชมเมือง
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนกีธูรน
์ หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่กำลังได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว
มำกขึ้น เป็นหมู่บ้ำนที่สวยงำมและมีควำมน่ำสนใจคือ หมู่บ้ำนทั้งหมู่บ้ำนไม่มีถนนแม้แต่สำย
เดียว แม้ว่ำในปัจจุบันจะมีเส้นทำงสำหรับกำรขี่จักรยำนบ้ำงแล้ว แต่ทว่ำกำรคมนำคมและกำร
ขนส่งทั้งหมดก็ยังคงเป็นทำงน้ำอยู่ดี โดยยำนพำหนะหลักของหมู่บ้ำน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรำย
ตำมหน้ำบ้ำนแต่ละหลังภำยในหมู่บ้ำน นำท่ำน ล่องเรือชมหมู่บ้ำนกีธูร์น ท่ำนจะได้เพลิดเพลิน
กับบรรยำกำศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สำยเดียวใน
หมู่ บ้ ำ น แต่ จ ะมี ล ำคลองล้ อ มรอบ และกำรคมนำคมทั้ ง หมดยั ง ใช้ ก ำรสั ญ จรทำงน้ ำ โดย
ยำนพำหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพำย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ท่ำนได้เดินเที่ยว
ชมหมู่บ้ำนตำกอำกำศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจ
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3

คอร์ส
นำท่ำนเดินทำงกลับกรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำและชม จตุรส
ั ดัมสแควร์
ที่ มีช่ ื อ เสี ย งที่ สุดของอั มสเตอร์ ดั ม ตลอดสองข้ ำ งทำงของถนนเส้ น นี้ ประกอบไปด้ วยร้ ำ นค้ ำ
มำกมำย สิ น ค้ ำ มี ใ ห้เลื อกซื้อ หลำกหลำยทุก สิ่ งอย่ำง ตั้ ง แต่ สินค้ ำแฟชั่นแบรนดั ง เพชรพลอย
ของกิน ชมพระรำชวังหลวง (ROYAL PALACE) ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นศำลำว่ำกำรเมือง แต่ใน
ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่พักของรำขวงศ์และเป็นที่รับรองต้องรับพระรำชอำคันตุกะของพระรำชินี
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน

ที่พัก

MOVENPICK HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
อัมสเตอร์ดัม – อูเทรกต์ – โรมอนด์ - MCARTHURGLEN OUTLET - โรมอนด์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองยูเทรกต์ (UTRECHT) เมืองหลวงของจังหวัดยูเทรกต์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในตอนกลำงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ภำยในเมืองเต็มไปด้วยตึกรำมบ้ำนช่องอันเก่ำแก่
ชมมหำวิหำรเซนต์มำร์ติน วิหำรสไตล์โรมำเนสก์ ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ ชม
หอคอยโบสถ์ DOMTOREN TOWER CATHEDRAL ซึ่ ง เป็นหอคอยขนำดใหญ่ ท่ี แยกออกจำก
มหำวิ หำรเซนต์ มำร์ติน เป็น หอดู ดำวที่ สูงที่ สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ น ำท่ ำนแวะเก็บภำพ
ภำยนอกของ ปรำสำทเดอร์ฮำร์ (CASTLE DE HAAR) ปรำสำทที่ใหญ่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ท่ี
สร้ำงขึ้นสมัยยุคกลำง
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3

คอร์ส
จำกนั้ น น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื องโรมอนด์ ROERMOND น ำท่ ำ นเลื อ กช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ ำ
ต่ ำ งๆ ที่ MCARTHURGLEN OUTLET (DESIGNER ROERMOND) แหล่ ง รวมสิ น ค้ ำ แบรนด์ เ นม
ชื่ อ ดั ง GUCCI, PRADA, POLO, RALPH LAUREN, NIKE, BURBERRY, MICHAEL KORS,
SWAROVSKI และอีกมำกมำย
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

ที่พัก

HOTEL ROERMOND หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
โรมอนด์ – ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมนี) – โคโลญจน์ – ชมเมือง - บอนน์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำ นเดิ นทำงสู่ เมื องดุ สเซลดอร์ฟ (DUSSELDORF) จัดว่ำ เป็น เมื อ งสมั ยใหม่ของ
ประเทศเยอรมันนี แต่ยังคงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีด้งั เดิมเอำไว้ได้อย่ำงลงตัว นำท่ำนชม
จัตุรัสเมืองเก่ำมำร์คพลำส (MARKT PLATZ) ที่ต้งั อยู่ในกลำงเมือง ถ่ำยภำพกับศำลำว่ำกำรเมือง
เก่ ำ (RATHAUS) จำกนั้ น น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ สู่ เ มื อ งโคโลญจน์ เมื อ งต้ น ต ำรั บน้ ำ หอมโอเดอโค
โลญจน์ 4711 ตื่นตำตื่นใจกับโบสถ์โคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภำยใน
เป็นที่เก็บรักษำหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่ดินทำงตำมดวงดำว มำคำรวะพระเยซูในคืน
ประสูติ อิสระกับกำรเลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัยย่ำนกำรค้ำรอบๆ โบสถ์จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำมำกมำย ณ ถนนช้อปปิ้ งที่อยู่บริเวณโบสถ์ ไม่พลำดกับแวะซื้อ
น้ำหอม EAU DE COLOGNE 4711 ของฝำกขึ้นชื่อที่มีต้นกำเนิดจำกเมืองนี้...
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3

คอร์ส
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบอนน์ (BONN) เมืองแห่งกำรศึกษำของประเทศเยอรมัน
อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตก จนมีกำรรวมเยอรมันกันเกิดขึ้น ทำให้
บอนน์ถูกเเทนที่ด้วยเมืองหลวงเก่ำดั้งเดิมอย่ำงกรุ งเบอร์ลิน อีกทั้งยังเป็นเมืองบ้ำนเกิดของนัก
ดนตรีผู้มีช่ ือเสียงโด่งดัง บีโธเฟ่น (BEETHOVEN) อัจฉริยะนักดนตรีหูหนวกที่มีช่ ือของเยอรมนี
ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับ อนุสำวรีย์บีโธเฟ่น (BEETHOVEN MONUMENT) และสัมผัสควำมคลำสสิก
แบบบีโธเฟ่นที่ บีโทเฟนฮอลล์ ถ่ำยรู ปกับ ศำลำว่ำกำรเมือง BONN'S TOWN HALL แหล่งรวม
ควำมคึกคักของเมือง
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน

ที่พัก

MARRIOTT HOTEL BONN หรือเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
บอนน์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก – วูซบวร์ก
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิรก
์ ตั้งอยู่ในรัฐบำเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก
ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่ำแก่ เมืองทำงประวัติศำสตร์ของไทย
เมืองหนึ่ง เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห
่ ัวอำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมือง
นี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมำเดินบนเส้นทำงนักปรำชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดก
โลก UNESCO เนื่ อ งจำก มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมำกมำย และเป็ น เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ ในเรื่ อ งของควำม
สวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น นำท่ำนชม ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝั่ ง
แม่น้ำเนคค่ำ โดยรอบมีป่ำละเมำะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้น
เมเปิ้ ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสัน สวยงำมมำก เมื่อมองจำกระเบียงปรำสำทออกไปเห็ น วิ ว
เมื อ งไฮเดลเบิ ร์ ก แม่ น้ ำ เนคกำร์ สะพำน KARL-THEODOR-HEUSS BRUECKE ปรำสำทนี้
ประดั บด้ ว ยรู ปปั้ นของเหล่ ำนักบุ ญชำวเยอรมั นและเทพเจ้ ำชำวโรมั น ถื อ เป็น ปรำสำทขนำด
ใหญ่ สร้ำงขึ้นเมื่อปี1300 ด้วยหินทรำยสีแดง โดยเจ้ำชำยเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ท่3
ี สไตล์โกธิก -บำ
รอก ถูกทำลำยตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้ ต่อมำได้บูรณะภำยหลัง
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนูอำหำรไทย

น ำท่ ำ นเดิ นทำงสู่ เ มืองวูร์ซเบิร์ก (WURZBURG) เมื อ งบนเนินเขำทำงตอนเหนือของ
แคว้นบำวำเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำเมน ซึ่งเป็นอีกแหล่งของกำรเพำะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของ
เยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลกจำก UNESCO นำท่ำนชมควำมงดงำม
ของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริม
่ จำก ศำลำว่ำกำรเมือง (CITY HALL) และแวะถ่ำยรูปกับมหำ
วิหำรแห่งเมืองวูรซ
์ เบริก
์ (WURZBURG CATHEDRAL) ซึ่งสร้ำงขึ้นเมื่อ คศ. 788 อย่ำงไรก็ตำม
ในกำรก่ อ สร้ำงระหว่ำงปี 1040-1225 ได้ รั บอิ ทธิ พลจำกศิ ลปะแบบโรมำเนสก์ จึ ง ทำให้ มหำ
วิหำรภำยนอกสร้ำงแบบโรมำเนสก์ นำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับ WURZBURG RESIDENCE สร้ำงขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระรำชวังเก่ำ สร้ำงแบบสถำปัตยกรรมบำโร๊ค และได้มีกำร
บูรณะหลำยครั้งเนื่องจำกถูกทำลำยจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง แบบ 3 คอร์ส

ที่พัก

BEST WESTERN PREMIER HOTEL WURZBURG หรือเทียบเท่ำ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9)
วูซบวร์ก - แฟรงเฟิร์ต – ชมเมือง – สนำมบินแฟรงเฟิร์ต
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้ นนำท่ำ นเดิ นทำงสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ต ชมจั ตุ รั สโรเมอร์ ที่ ต้ั ง ของศำลำกลำงจังหวัด
เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ควำมสำคัญของที่แห่งนี้มี เดอะไคเซอร์ซำล หรือห้องจักรพรรดิท่ีมีกำรฉลอง
พิธีกำรสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลำงจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งควำมยุติธรรมด้ำนหน้ำเป็นบ้ำนโครง
ไม้สมัยกลำงที่ได้รับกำรบูรณะแล้ว โบสถ์พอลถือเป็นรัฐสภำแรกของเยอรมนี ชมสถำนีรถไฟแฟ
รงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสถำนีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย…
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนูอำหำรจีน

จำกนั้นให้ท่ำนได้เดิน ย่ำนถนน ZEIL ที่มีห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำที่รวมแฟชั่นชั้นนำ
มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อตำมอัธยำศัย...จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อ
เดินทำงกลับ
20.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG923

วันที่สิบของกำรเดินทำง (10)
สุวรรณภูมิ
12.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
*****************************************************************

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำก
สภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

165,900.-

162,900.-

163,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)

157,900.-

154,900.-

155,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )

149,900.-

146,900.-

147,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )

141,900.-

138,900.-

139,900.-

พักเดี่ยวเพิม
่

28,000.-

28,000.-

28,000.-

มีต๋ว
ั แล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ

28,000.-

28,000.-

28,000.-

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม (โดยประมำณ) ท่ำนละ

99,500.-

99,500.-

99,500.-

หมำยเหตุ

- ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขัน
้ ไป
้ ต่ำ 10 ท่ำนขึน
- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป ลดรำคำ ท่ำนละ 10,000 บำท **
- ในกรณีออกเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน เพิ่มรำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่ค
ี อยอำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจำกรำยกำร อำทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำส่วนเกินกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ เติม

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000 บำท
• ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ชำระโดยเงินสด
• ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
➢ “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)
กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

-

สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

-

คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรชำระจริง

-

สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรหลัก
1629
1549
1469
1389
280
280
1349

สมำชิกบัตรเสริม
1629
1549
1469
1389
280
280
1349

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่ น
ื , หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รว
่ ม
เดินทำงท่ำนอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ม
ี ีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

9.

ในกรณีท่ท
ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีท่ท
ี ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิม
่ เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ว
ั เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นน
ั้ ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร

บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่ สำมำรถเข้ำชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ส
ี ุดภำยใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น***
• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธ รรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงป ระเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ำ
กว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว
•

ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถำนฑูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่ำงชำติ

