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มหาวิหารโคโลญจน์ เทศกาลชมดอกทวิลิป ทุ่งดอกทวิลิป 

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝร่ังเศส (ชมเทศกาลดอกทวิลิป) 
เส้นทาง : แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม – บรูจส์ - บรัสเซลล์ – ปารีส 9D6N  

อีกระดับการท่องเที่ยวสไตล์คุณภาพ ลิม้ลองอาหารชัน้ดี ที่พักระดับ 4 ดาวขึน้ไป 

วนัเดนิทาง   11 - 19 เมษายน 2561 
 

 

วันที่ 
 

รายละเอียดโปรแกรมทวัร์ 
อาหาร โรงแรม หรือ 

ระดับเทยีบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ – สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 920 x x x  
2 ประเทศเยอรมนั – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต – เมืองเซนต์

กอร์ – ลอ่งเรือแมน่ า้ไรน์ – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ 
 01 

 

02 

 

LEONARDO ROYAL HOTEL 
COLOGNE STADTWALD 

 
3 เมืองโคโลญจน์ – ประเทศเนเธอร์แลนด์ – กรุงอมัสเตอร์ดมั – 

ลอ่งเรือหลงัคากระจก – โรงงานเจียะไนเพชร - จตรัุสดมัสแควร์  
03 04 05 MERCURE HOTEL  

AMSTERDAM CITY 

 
4 กรุงอมัสเตอร์ดมั – หมูบ้่านกงัหนัลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก –  

ทุง่ดอกทวิลปิลซิเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ - อมัสเตอร์ดมั 
06 07 08 MERCURE HOTEL 

 AMSTERDAM CITY 

 
5 กรุงอมัสเตอร์ดมั – เมืองบรูจส์(มรดกโลก) – ลอ่งเรือเวนิส –  

ประเทศเบลเยี่ยม(กรุงบรัสเซลล์) 
09 10 11 

 

HUSA PRESIDENT PARK HOTEL 
BRUSSELS 

 
6 กรุงบรัสเซลล์ – จตรัุสกรองปลาส - เดอะแกรนด์เพลส(มรดกโลก) – 

พระราชวงัหลวง – ชมหนนู้อยแมนเนเกนพิส - กรุงปารีส 
12 13 14 

 

MERCURE HOTEL PARIS 19 

 

7 กรุงปารีส – ชมหอไอเฟล - ประตชูยั - ลอ่งเรือแมน่ า้แซน –  
ถนนฌ็องเซลเิซ ่– อิสระช้อปปิง้ยา่นโรงละครโอเปร่า - ห้างแพรง
ตอน – ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 

15 16 17 

 

MERCURE HOTEL PARIS 19 

 

8 กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล – เช็คอินรอขึน้เคร่ืองและท า 
Tax Refund  

18  x  

9 ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ เที่ยวบินที่ TG 931   x x x  
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เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝร่ังเศส (ชมเทศกาลดอกทวิลิป) 
เส้นทาง : แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม – บรูจส์ - บรัสเซลล์ – ปารีส 9D6N  

อีกระดับการท่องเที่ยวสไตล์คุณภาพ ลิม้ลองอาหารชัน้ดี ที่พักระดับ 4 ดาวขึน้ไป 

วนัเดนิทาง 11 - 19 เมษายน 2561   
 

   
กังหันลม บรูจส์(มรดกโลก) หอไอเฟล 

 

11 เม.ย. 61 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22:30 น. คณะพร้อมกนัสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

ประตทูางเข้าหมายเลข 3 พบเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
23:45 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแหง่ชาต ิการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG920 
    

12 เม.ย. 61 แฟรงค์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมัน) – เมืองเซนต์กอร์ – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – เมืองโคโลญจ์ – 
มหาวิหารโคโลญจน์ 

06:00 น. เดนิทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการ
ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่“เซนต์กอร์” (92 กม.) เมืองสวยริมแมน่ า้ไรน์ มีโรงแรมและร้านอาหารบรรยากาศโร
แมนตกิ ตลอดจนร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกเลียบแมน่ า้ไรน์ ลอ่งเรือชมทศันียภาพสองฝ่ังแมน่ า้ไรน์ แมน่ า้
สายโรแมนตกิ ท่ีมีความยาวถึง 1,230 กิโลเมตร หรือ 820 ไมล์ เป็นแม่น า้สายท่ียาวเป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
ทวีปยโุรป รองจากแมน่ า้โวลก้าและแมน่ า้ดานบู น าทา่นลอ่งเรือมาถึงเมืองบอ็บพาร์ต เป็นศนูย์กลาง
การผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นเมืองสวยตัง้อยูบ่นลุม่แม่น า้ไรน์ตอนกลาง เรือเทียบท่าท่ีเมืองโคเบลนซ์
(Koblenz) 

 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (เมนปูลาแซลมอน) 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่“เมืองโคโลญจน์” (118 กิโลเมตร) หรือ "เคล์ิน" ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุ 1 ใน 5 ตัง้อยู่ 
  ทางทิศตะวนัตกของเยอรมนี แหลง่ก าเนิดหวัน า้หอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 ชม “มหาวิหารโคโลญจน์” 
  (Cologne Cathedral) อนังดงามตัง้ตระหง่านอยูริ่มแมน่ า้ไรน์ วิหารมีอายกุวา่ 700 ปีเป็นมหาวิหารท่ี 
  เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโคโลญจน์สงักดัคริสตศาสนานิกายโรมนัคาทอริคมาตัง้แตส่มยัโรมนัตวั 
  อาคารภายนอกเป็นศลิปะโกธิคตกแตง่ด้วยปนูปัน้ รูปนกับญุตา่ง ๆ หากพอมีเวลาท่านสามารถชม 
  พิพิธภณัฑ์ขมุทรัพย์ใต้ดินของมหาวิหารหรือขึน้บนัไดชมหอระฆงัและยอดสงูสดุของวิหาร (มีค่าเข้า 
  ชมไม่รวมในรายการทวัร์) 
ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยอาหารพืน้เมืองเมนขูาหม ูเสร์ิฟพร้อม    
  เคร่ืองด่ืม (ไวน์ หรือ เบียร์ หรือ ซอฟท์ดริง้ค์ ทา่นละ 1 แก้ว) 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL COLOGNE STADTWALD  
  หรือเทียบเทา่ 
 

13 เม.ย. 61 เมืองโคโลญจ์ – ประเทศเนเธอร์แลนด์(กรุงอัมสเตอร์ดัม) – ล่องเรือหลังคากระจก – 
โรงงานเจียระไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั (274 กม.) เป็นเมืองหลวงของ “ประเทศเนเธอร์แลนด์” เป็นประเทศท่ี
  ตดิอนัดบัประเทศท่ีมีความสขุท่ีสดุในโลก" เน่ืองจากในปี 2554 เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีมีรายได้ตอ่ 
  หวัสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพท่ีสูง ประเทศเนเธอร์แลนด์  
  "ดนิแดนแหง่กงัหนัลม" ตัง้อยูริ่มแมน่ า้อมัสเตลิอมัสเตอร์ดมัรายล้อมไปด้วยทศันียภาพงดงามและ 
  สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดนิเลน่ซมึซบับรรยากาศแสนโรแมนตกิหรือข่ีจกัรยานชมเมือง  
  อมัสเตอร์ดมัถือเป็น ‘เมืองหลวงจกัรยานโลก’ ท่ีผู้มาเยือนจะพบเห็นรถจกัรยานได้ในทกุหนทกุแหง่ 
 
 

     
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย  น าทา่น “ล่องเรือหลงัคากระจก” บนแมน่ า้อมัสเตลในอมัสเตอร์ดมั ซึง่รายล้อมไปด้วยทศันียภาพงดงาม
  และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สมัผสัชีวิตบ้านเรือนท่ีงดงามสืบทอดมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 ถือเป็น  
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  ประสบการณ์ท่ีนา่ประทบัใจ จากนัน้แวะชมโรงงานเจียระไนเพชร อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ 
  เนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องวา่ฝีมือดีท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกเน่ืองด้วยเป็นศนูย์กลางการค้าเพชรมา 
  ยาวนาน ชมขัน้ตอนการคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ เช่ียวชาญตลอดจนขัน้ตอนการ 
  เจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีคา่ท่ีสดุ น าทา่นชม “จตัรัุสดมัสแควร์” ได้ถกูขนานนามวา่เป็นหวัใจของ
  อมัสเตอร์ดมัเป็นสถานท่ีท่ีมีความเงียบสงบมี “อนสุาวรีย์แหง่ชาติ” เพ่ือระลึกถึงผู้ เสียชีวิตในชว่ง 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยในวนัท่ี 4 พ.ค. ของทกุ ๆ ปี จะมีบคุคลส าคญัรวมถึงตวัแทนของพระราชวงศ์จะ
  มารวมตวักนัเพ่ือระลกึถึงเหย่ือของสงครามโลกกนัท่ีน่ีอีกด้วย จตัรัุสดมัสแควร์จงึเป็นอีกสถานท่ี 
  ต้องห้ามพลาดเพราะเป็นศนูย์รวมของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัมากมายและมีของท่ีระลกึจ าหนา่ยให้เลือก
  ซือ้เลือกหาอยูม่ากมาย อาทิ สินค้างานฝีมือ สินค้าพืน้เมืองของประดบั รองเท้าไม้ซึง่ผลิตจากไม้ 
  พลบัเพลาท่ีใช้มาตัง้แตส่มยัโบราณ เป็นต้น... 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารพืน้เมือง 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเทา่ 
 (คอมแพ็คขออ านวยความสะดวกให้ทกุทา่นได้พกัในกรุงอมัสเตอร์ดมัถึง 2 คืนตดิกนั) 

 

14 เม.ย.61 กรุงอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก – เมืองลิซเซ่ - ทุ่งดอกทวิลิป 
– สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าคณะเท่ียวชม “หมูบ้่านกงัหนัลมโบราณ 22 กม.” (Zaanse Schans) เป็นหมูบ้่านดัง้เดมิของชาว 
  เนเธอร์แลนด์มีทุง่กงัหนัลมขนาดใหญ่มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 หมูบ้่านซานซคนัส์ เป็นหมูบ้่านอนรัุกษ์ 
  กงัหนัลมเก่าแก่มากเสนห์่ของเนเธอร์แลนด์ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ หมู่บ้านแหง่นีถื้อว่าเป็น 
  สถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวตัิศาสตร์ของกงัหนัลมเอาไว้เป็นอยา่งดี จะได้พบกบัความสวยงามอย่างลง 
  ตวัของหมูบ้่านท่ีสร้างขึน้สไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สมัผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ชมวิถีชีวิต
  ท่ีได้รับการอนรัุกษ์ให้คงอยูม่าจนถึงปัจจบุนั ชมกงัหนัใบพดัท่ีให้ชว่ยวิดน า้ ระบายน า้ เอาดนิในทะเลมา 
  ใช้ให้เป็นประโยชน์ ท่ีส าคญัคือนกัทอ่งเท่ียวจะได้ชมการสาธิตวิธีการท ารองเท้าไม้ ซึง่ถือวา่เป็นอีกหนึง่ 
  ไฮไลท์ท่ีส าคญัของการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์อีกด้วย ... 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่“เมืองลิซเซ”่(Lisse) เป็นแหลง่ปลกูทิวลิปขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ขยายพนัธุ์-ปลกูให้ออก 
  ดอกเพ่ือจดัแสดง ภายในประเทศและ สง่ออกขายยงัตา่งประเทศ ถือเป็นอีกธุรกิจท่ีส าคญัยิ่งของ 
  เนเธอร์แลนด์ น าคณะเท่ียวชม “สวนคอเคนฮอฟ” (Keukenhof) ขึน้ช่ือวา่มีสวนดอก ทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
  ในโลก ชมดอกทิวลิปหลากหลายสายพนัธ์มากมายสีสนัให้นกัทอ่งเท่ียวเก็บภาพสวย ๆ กนัอยา่งใมรู้่จกั
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  เหน็ดเหน่ือย เป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ล้านต้นในแตล่ะปี  (8-20  
  เม.ย. จะเป็นฤดชูมดอกทิวลิปท่ีสวยท่ีสดุ ทัง้นีข้ึน้กบัสภาพอากาศ) รวมทัง้พืชไม้หวัอ่ืนๆ เชน่ ลิลล่ี แดฟ
  โฟดลิ หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ท่ีออก ดอกบานสะพร่ังละลานตา สวนได้ถกูออกแบบไว้อยา่งสวยงามลง
  ตวัประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อนัเก่าแก่เคียงข้างล าธารใสเย็นจดัวางใน สวนสวยอนัร่มร่ืน 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเทา่ 
 

15 เม.ย. 61 กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูจส์(มรดกโลก) – เบลเยี่ยม - ล่องเรือเวนิส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางข้ามแดนสู่ “ประเทศเบลเย่ียม” ประเทศเล็ก ๆ ท่ีมีความน่าสนใจมากมายมีสถานท่ีได้รับ
  การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกกวา่ 35 แหง่ มุง่หน้าสูเ่มืองบรูจส์ (257 กิโลเมตร) ซึง่ยเูนสโกประกาศ 
  ให้บรูจจ์เป็นเมืองมรดกโลกของเบลเย่ียม ในปี ค.ศ.2000 

     
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนอูาหารจีน 
บา่ย  น าทา่น “ล่องเรือ” ชมเมืองบรูจน์และเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพตลอดริมคนัคลอง ด้วยภมูิทศัน์ 
  บ้านเรือนชมุชนท่ีมีล าคลองหลายสายอนังดงามจงึเปรียบเสมือนเวนิสแหง่เบลเย่ียม จากนัน้เดินทางสู ่ 
  “กรุงบรัสเซลส์” (98 กิโลเมตร) เมืองหลวงประเทศเบลเย่ียม มีประวตัศิาสตร์ยาวนาน เก่าแก่มากกวา่  
  1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศสงบสวยงามเหมือนอยู่ในยโุรปยคุกลางด้วยตกึรามบ้าน 
  ชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคญัๆ เชน่ มหาวิหาร หอระฆงั ซึง่ยงัคงไว้ด้วยความงดงามวิจิตรตามแบบ 
  ศลิปะโกธิคอยา่งครบถ้วน นอกจากนีก้รุงบรัสเซลล์ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีราชการท่ีมีความส าคญั 
  ของสหภาพยโุรป อยา่งเชน่ ส านกังานใหญ่ของสหภาพยโุรปและองค์การนาโต้ ผู้มาเยือนกรุงบรัสเซลล์
  จะหลงรักเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีหนนู้อยยืนฉ่ี บ้านเกิดของกระเป๋า Kibling และช็อคโกแลตช่ือดงั 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมนหูอยแมลงภู่อบ อาหารขึน้ช่ือของเบลเย่ียม 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม HUSA PRESIDENT PARK HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเทา่ 
 

16 เม.ย. 61 กรุงบรัสเซลล์ – จตุรัสกรองปลาซ – พระราชวังหลวง – ชมหนูน้อยเมเนคินพิซ – กรุงปารีส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  ทา่นชมเมืองบรัสเซลล์เร่ิมด้วย “ลา กรองด์ ปลาซ” หรือ เดอะแกรนด์เพลส (La Grand-Place) หนึง่ใน 
  จตัรัุสกลางกรุงบรัสเซลส์ ท่ีมีอายกุวา่ 400 ปี โดยได้รับการดแูลเป็นอย่างดีและสวยท่ีสดุในยโุรปได้รับ 
  การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1983 น าท่านผา่นชม “พระราชวงัหลวงแหง่บรัสเซลล์”  
  พระราชวงัหลวงแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีท่ีกษัตริย์เบลเย่ียมใช้เป็นท่ีประทบัทรงงานและปฏิบตัพิระราชกรณีย 
  กิจตา่งๆ จดุแวะชมท่ีขาดไมไ่ด้คือ “แมนเนเกน พิส” (Manneken Pis) รูปปัน้หนนู้อยเปลือยกายท่ีก าลงั 
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  ยืนฉ่ีอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะแบบไมเ่กรงกลวัสายตาใคร ในรูปแบบน า้พขุนาดเล็กหลอ่ด้วยทองแดง
  สงู 60 เซนตเิมตร ออกแบบโดย “เจอโรม ดเูกสนอย” ชา่งหลอ่ชาวฝร่ังเศส รูปปัน้หนนู้อยถกูน ามาตดิตัง้
  ราวปี ค.ศ. 1618 … 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ประเทศฝร่ังเศส กรุงปารีส (310 กิโลเมตร) หนึง่ใน 4 นครส าคญัของโลก มหานครใน 
  ฝันท่ีสดุโรแมนติกและเมืองแหง่แฟชัน่ น า้หอมท่ีนกัท่องเท่ียวอยากไปเยือนมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก... 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารไทย 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL PARIS 19 หรือเทียบเทา่ 
 (คอมแพ็คขออ านวยความสะดวกให้ทกุทา่นได้พกัในกรุงปารีสถึง 2 คืนตดิกนั) 

 

17 เม.ย. 61 กรุงปารีส – ชมหอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น า้แซน – ถนนฌ็องเซลิเซ่ –ช้อปป้ิง ห้าง
แพรงตองค์ – ห้างแกลเลอร่ีลาฟาแยตต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าทา่นไปถ่ายรูปกบั “หอไอเฟล” เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตัง้อยูบ่นช็องเดอมาร์บริเวณแมน่ า้แซนใน 
  กรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ให้ทา่นได้หามมุเก็บภาพเป็นท่ี 
  ระลกึ จากนัน้น าชม  “ประตชูยัฝร่ังเศส” Arc de Triomphe เป็นอนสุรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส  
  ตัง้อยู่กลางจตรัุสชาร์ลเดอโกลทิศตะวนัตกของถนนฌ็องเซลีเซ ่หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตัรัุสแหง่ 
  ดวงดาว" ประตชูยัถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่สนัตสิร้างขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือ 
  ประเทศฝร่ังเศส อิสระช้อปปิง้ ณ “ถนนฌ็องเซลิเซ”่ เป็นถนนท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสดุใน 
  กรุงปารีสจดัเป็นยา่นการค้าท่ีครบครัน มีทัง้โรงละคร คาเฟ่ และร้านแบรนด์เนมหรูหรามากมาย … 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนอูาหารจีน 
บา่ย  ทา่น “ลอ่งเรือชมวิวแมน่ า้แซน” ลอ่งเรือชมวิวสวยสองฝ่ังแมน่ า้แซนเป็นแม่น า้สายโรแมนตกิปลายทาง 
  ยอดนิยมอนัดบัต้น ๆ  ชมบรรยากาศของปารีสตามสองฝ่ังแมน่ า้ ผา่นสะพานอนังดงามและชมสถานท่ี 
  ส าคญั ๆ มากมายในกรุงปารีส จากนัน้ให้เวลาทา่นอิสระช้อปปิง้ “แกลเลอร่ีลาฟาแยตต์” เป็น  
  ห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสดุในประเทศฝร่ังเศส สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นสวรรค์ของนกัช็อปปิง้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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  สินค้าแบรนด์เนมท่ีนิยมความหรูหรา ล า้สมยั ทัง้เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ภายใน  
  เคร่ืองส าอาง สินค้าทกุชิน้ท่ีน่ีถกูอพัเดท ให้ใหมล่า่สดุไม่ตกเทรนด์อยูต่ลอดเวลา เรียกวา่อะไรใหม ่ๆ มา 
  แกลเลอร่ีลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอ่ืน ๆ เสมอ หรืออาจเลือกช้อปปิง้ใน “ห้างแพรงตองค์”   
  ห้างสรรพสินค้าแสนสวยช่ือดงัเปิดให้บริการมายาวนานตัง้แตปี่1870 ภายในตกแตง่สวยเก ๋เตม็ไปด้วย 
  สินค้าทนัสมยั โดยเฉพาะเสือ้ผ้าแฟชัน่ชัน้น า มีแบรนด์ดงัระดบัโลกมากมายให้เลือกช้อป ไมว่า่จะเป็น  
  Balenciaga, Chanel, Coach, Jean Paul Gaultier, Stella McCartney และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารท้องถ่ิน หอยเอสคาโก้อบเนยกระเทียมและ
  อกเป็ดราดซอสส้ม เสริฟพร้อมไวน์ฝร่ังเศสทา่นละ 1 แก้ว 
  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL PARIS 19 หรือเทียบเทา่ 
 

18 เม.ย. 61 ปารีส – สนามบินนานาชาตชิาร์ลเดอโกล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตชิาร์ลเดอโกลเพ่ือท าการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาด าเนินการท า  
  Tax Refund 
13:40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาติชาร์ลเดอโกล นครปารีส  
 

19 เม.ย. 61 ประเทศไทย – สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) 
05:55 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 

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

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝร่ังเศส (ชมเทศกาลดอกทวิลิป) 
 

เส้นทาง : แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม – บรูจส์ - บรัสเซลล์ – ปารีส 9D6N  
 

ตาราง 
การเดนิทาง 

 
ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
(บาท) 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
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รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

ชัน้ประหยดั 
รวมภาษีเชือ้เพลิง 

11-19 เม.ย.61 

ผู้ ใหญ่ 95,900 61,300 34,600 

14,900 
 

เด็กมีเตียง (02-11 ปี) พกักบั 1 ผู้ ใหญ่ 91,900 61,300 30,600 

เด็กมีเตียง (02-11 ปี) พกักบั 2 ผู้ ใหญ่ 80,900 50,300 30,600 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหาร,ไมมี่ที่นัง่ 8,000 

 

ราคาตัว๋เคร่ืองบนิประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) โดยสายการบินไทย 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้แพลงิและคา่ภาษีสนามบิน ตามเง่ือนไขแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (อาจเปลีย่นแปลงได้) 
 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเง่ือนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋า
เดินทางใบใดใบหนึง่มีน า้หนกัเกินกวา่ทีก่ าหนด ผู้ โดยสารต้องช าระคา่ธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนัน้ ๆ  
(ข้อก าหนดนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 

 คา่บริการมคัคเุทศก์และรถโค้ชปรับอากาศตามรายการพร้อมพนกังานขบัช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้ขบัรถ
เกิน 12 ชม./วนั) 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 3,000,000 บาท 

 ทิปคนขบัรถในยโุรปและมคัคเุทศก์น าทวัร์ (หากทา่นลกูค้าประทบัใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นก าลงัใจแก่ทีมงานได้) 
 บริการน า้แร่วนัละ 1 ขวด 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่กลุม่เชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแตล่ะรายการ) 
 พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมทีพ่กั (1 ทา่นตอ่ 1 ใบ) 
 ของสมนาคณุ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสสีวยสดและ Universal Adapter ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 

 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทางและคา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่ไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือ
รายการ เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น  

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบติใด ๆ รวมถงึบตัรเครดิตที่ออกให้โดย
ธนาคารตา่งประเทศ 

 

การช าระเงิน 

 บริษัทรับมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่  
 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั หรือตามเงื่อนไขพเิศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 
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การยกเลิก 

 กรณีแจ้งยกเลกิมากกวา่ 60 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 46 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ หักเงนิมัดจ า 50% ไมว่า่จากกรณีใด 

 กรณียกเลกิการจอง 31-45 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ ไม่คืนเงนิมดัจ า ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 

 กรณียกเลกิการจอง 21-30 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ คดิค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่นวนัเดินทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมม่คีา่ใช้จ่ายดงันี ้ 

✓ ทริปใหมต้่องเดินทางภายใน 90 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 45 วนั ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period) 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เทศกาล 
เทรดแฟร์ตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม ่วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน-
พฤษภาคม, เดือนตลุาคม และเดอืนธนัวาคมเป็นต้น 

 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จ ากดั ด าเนินงานเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่น าเสนอในรายการทวัร์ได้

วางเส้นทางไว้ลว่งหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวมา
อ้างองิ แตจ่ะไมส่ามารถชีว้ดัได้วา่สภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดิมหรือเปลีย่นแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติขึน้ในแตล่ะภมูิภาคสง่ผลโดยตรงตอ่ผลติผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ ๆ 
หมนุเวยีนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง 
โดยจะค านงึถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 

 การเดินทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 20 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่น หรือยกเลกิการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง 
 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์นัน้ ๆ ไม่

วา่จะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไมค่ืนคา่ทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทาง

อาจมีสิง่ผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความ
ลา่ช้าการเลือ่นหรือยกเลกิเที่ยวบนิ และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจ
เรียกร้องคา่บริการคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

โรงแรมและห้องพัก 
1.  ในกรณีที่มีเทศกาลตา่ง ๆ เช่น Trade Fair, Congress, Easter Holiday period สง่ผลให้ราคาที่พกัสงูขึน้มากและห้องพกัทีม่ีจ ากดั 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นและย้ายโรงแรมท่ีพกัไปยงัเมืองใกล้เคียงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  
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2.  ห้องพกัส าหรับทวัร์หมูค่ณะโรงแรมจะบลอ็กห้องคู่ (Twin / Double) ให้เป็นสว่นใหญ่ บางครอบครัวที่มคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 
ทา่น/ห้อง ซึง่มจี านวนจ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิจดัให้ทา่นท่ีจองเข้ามากอ่น ในกรณีท่ีไมม่ีห้องพกั 3 เตียงโรงแรมจะจดัห้องคู+่ห้องพกัเดี่ยวให้ ซึง่
คา่พกัห้องเดีย่วเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ เดินทางเป็นผู้ช าระ *โปรดทราบวา่ห้องพกัตา่งชนิดกนัอาจไมไ่ด้อยูต่ิดกนัตามการวางแบบแปลนและ
ห้องพกัแตล่ะห้องก็อาจมีลกัษณะไมเ่หมือนกนัตามการออกแบบของแตล่ะโรงแรม*     
3. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่มีลกัษณะอาคารแบบ Traditional ห้องพกัเดี่ยวมกัเป็นห้องขนาดกะทดัรัดและไมม่ีอา่งอาบน า้ หากทา่น

ต้องการความสะดวกสบายยิง่ขึน้สามารถแจ้งขอเปลีย่นห้องชนิด Double Single Use (ถ้ามี) โดยมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มผู้ เดินทางเป็นผู้ช าระ 
(โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)  
4.  โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากลกัษณะภมูิประเทศตัง้อยูใ่นแถบภเูขา/เทือกเขาสงูและทะเลสาบ เคร่ืองปรับ
อาหารอาจมีบริการให้เฉพาะในฤดรู้อนเทา่นัน้ 
 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร (ควรแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 30 วนั) 
1.  รายการอาหารที่ระบไุว้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2.  สว่นทา่นใดมีข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไมท่านเนือ้สตัว์ชนิดใดก็ตามหรือมีการแพ้ใด ๆ หากไมม่กีารแจ้งไว้ลว่งหน้า เมื่อเดนิทางถงึ
ประเทศปลายทางแล้วจะไมส่ามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะพยายามจดัให้ใกล้เคียงค าขอทีท่า่นแจ้ง
ให้มากที่สดุ ทัง้นีท้กุทา่นโปรดท าความเข้าใจถงึข้อจ ากดัของวตัถดุิบอาหารท้องถ่ินและภมูิประเทศที่อาจเกิดขึน้ได้เช่นกนั 
3.  ค าขออาหารพิเศษทกุกรณี อาจท าให้ได้รับบริการลา่ช้ากวา่ปกติ (เนื่องจากภตัตาคารจะจดัให้บริการกลุม่ใหญ่ก่อน) 
 
 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
ตั๋วโดยสาร 

1. การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางไปหรือกลบั ท่านต้อง
ช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

2. คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคา

ทวัร์ หากสายการบนิเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิสว่นเพิ่มที่ผู้ เดินทางต้องเป็นผู้
ช าระ 

3. กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนินได้
ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

4. ที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบินไมรั่บค าขอบลอ็กที่นัง่ Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดินทาง 

5. กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบนิไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

6. ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบินเท่านัน้ กรุณา
สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนบางส่วนได้หรือไม่ 

7. การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบนิอ่ืน ๆ ในเครือ 
Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธ์ิของสาย
การบนิ 

8. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง ในวัน
เดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หาก
บตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบนิ 

 



Page | 11  

สายการบิน 
1. ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรดแจ้ง

พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผู้ ร่วมเดนิทาง
ท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการยืนยนั,
ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่
วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

3. กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
3.1 น า้หนกักระเป๋า สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ี
สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบนิมีสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 
3.2  กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้  
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)  
3.3 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบนิภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนด
ของแตล่ะสายการบนิ 


