
 

CASTLES ALONG THE RHINE  
เรอืส ำรำญลอ่งแมน่ ำ้ระดบั 6 ดำว 8 วนั 7 คนื AMSTERDAM TO BASEL 

Premium - All inclusive : โดย เรือ S.S. Antoinette 
ก ำหนดวันเดินทำง : วันที่ 30 ตุลำคม – 06 พฤศจิกำยน 2565 (8 วัน 7 คืน) 

(พิเศษ!! รำคำน้ีรวมพำทัวร์, WIFI บนเรือ, อำหำร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงำน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมสเตอร์ดัม-โคโลญจน–์ โคเบลนซ์– บอปพำร์ด– รูเดสไฮม–์ สเปเยอร–์ สตรำสบูร์ก– ไฟรบวร์ก-บำเซิล 
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ทริป CASTLES ALONG THE RHINE (อัมสเตอร์ดัม ไป บำเซิล) 

วันที่ 1  อัมสเตอร์ดัม 
บ่ำย เดินทางมาถึง สนามบิน อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล 

ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld 
และน าส่งท่านไปยังเรือ  
ที่อยู่ท่าเรือ Ruijterkade Oost IJRO 3 (B): De Ruijterkade 
141, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands 

 หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อม
ให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ท าการเช็คอินลงเรือ
มาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื้นที่ส่วนกลางบนเรือได้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

     
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง 

1 อมัสเตอรด์มั 

2 โคโลญจน ์

3 โคเบลนซ–์ บอปพำรด์ 

4 บอปพำรด์– รเูดสไฮม ์

5 สเปเยอร ์(มนัไฮม)์ 

6 สตรำสบรูก์ (เมอืงคลี) 

7 ไฟรบวรก์ (ไบรแซค) 

8 บำเซลิ 
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วันที่ 2 โคโลญจน ์
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึง เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) โคโลญจน์เป็นเมืองที่ผู้ที่
ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะเพลิดเพลินไปกับทัวร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในย่านเมืองเก่าโคโลญจน์ ที่ซึ่งมีประตูเมืองยุคกลาง
ยังคงตั้งอยู่คู่กับศาลากลางเก่าด้วยศิลปะยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เดินชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของ
เมือง และดื่มด่ ากบับรรยากาศท่ีมีเสน่ห์ตามตรอกซอกซอยแคบภายในเมือง ที่ขนาบข้างด้วยบ้านเรือนเก่าแก่และ
โรงเบียร์มากมาย  

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองโคโลญจน์ ไกด์พาชมสถานที่ยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบน
แม่น้ าไรน์ คุณจะเดินผ่านตลาดปลาเก่า ศาลากลางเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคเรเนสซองส์ ลัดเลาะไปตามทางท่ีปูด้วยหิน
ย่านเมืองเก่า ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนแบบดั้งเดิมหลากสี และไกด์จะพาคุณไปยังจตุรัสซึ่งคุณจะได้พบกับมหาวิหาร
โคโลญจน์ คุณสามารถเข้าไปภายในอาคารแห่งนี้เพื่อชื่นชมความงามภายในได้ 

     

เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome ส าหรับลูกค้าทุกท่าน 
  เรือล่องออกจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์ 

วันที่ 3  โคเบลนซ์ - บอปพำร์ด 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
ท าความรู้จักกับโคเบลนซ์ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมในอดีตและมีสีสันผสมผสานและเพลิดเพลิน
กับการเยี่ยมชมปราสาท Marksburg ยุคกลางอันน่าทึ่ง 

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ปั่นจักรยำนเที่ยวปรำสำท ส ารวจพื้นที่อันสวยงามของแม่น้ าไรน์ตอนกลางที่อยู่ระหว่างเมืองโค
เบลนซ์และเมืองบอปพาร์ดด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง 25 กิโลเมตร คุณจะผ่านบ้านไม้แสนโรแมนติก ไร่องุ่นอันกว้างใหญ่
ที่มีชื่อเสียง ทิวทัศน์แม่น้ าอันเขียวชอุ่ม ที่ส าคัญคุณจะได้ผ่านปราสาท Marksburg ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO ซ่ึง
เป็นปราสาทบนยอดเขาเพียงแห่งเดียวริมแม่น้ าไรน์ที่ไม่เคยถูกท าลายลงเลย 
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หรือท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์เดินชมเมืองโคเบลนซ์ หรือ เยี่ยมชมปรำสำท Marksburg หรือ เดินเล่นในหมู่บ้ำน 
บอปพำร์ด หรือ เดินขึ้นเขำเพื่อชมแม่น้ ำไรน์อันสวยงำม 

     
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
  เรือจอดที่เมืองบอปพาร์ด 

วันที่ 4  บอปพำร์ด - รูเดสไฮม ์
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองรูเดสไฮม์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
สัมผัสแม่น้ าไรน์ ที่เป็นต านานของเยอรมัน ในเมืองรูเดสไฮม์และบอปพาร์ด เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ที่ปราสาท
วอล์ราด เดินเล่นผ่านเมืองบอปพาร์ด หรือไต่เขาไปตามภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด ที่เรียงรายไปตามแม่น้ าไรน์ 

   

ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมปรำสำทวอล์รำดและชิมไวน์ หรือ หมู่บ้ำนไวน์ในรูเดสไฮม์และอนุสำวรีย์Niederwald 
หรือ เดินเล่นชมเมืองรูเดสไฮม์  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองรูเดสไฮม์ 

วันที่ 5  สเปเยอร์ (มันไฮม์) 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองสเปเยอร์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
เมืองสเปเยอร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิ
เนต (Rhineland-Palatinate) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมันที่ถูก
ห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอันงดงามมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไรน์ตอนบน และเป็นหนึ่งในเมือง
ที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมันอีกด้วย 

   

ท่านสามารถเลือก เที่ยวชมไรองุ่นแห่งมันไฮม์และชิมไวน์ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์น้ ำส้มสำยชูแบบพิเศษทีD่oktorenhof 

     
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองสเปเยอร์ 
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วันที่ 6  สตรำสบูร์ก (เมืองคีล) 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึง เมืองสตรำสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) คุณจะเห็นไฮไลท์
ทั้งหมดในการเที่ยวชมเมืองก่อนที่จะเข้าไปในมหาวิหารนอทร์ดามแห่งชาทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่ีมีชื่อเสียงที่สุด
ของเมือง และห้ามพลาดที่จะไปชมนาฬิกาดาราศาสตร์ หรือรูปปั้นและการแกะสลักที่น่าทึ่ง 

   

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เมืองสตำสบูร์กพร้อมมหำวิหำรและเดินเล่นในเมืองเก่ำ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมือง
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังมี ตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ อันน่าไปเยือนที่สุดในประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่อดีตเคยถูกปกครองโดยเยอรมันสลับไปมากับฝรั่งเศสจึงท าให้เมืองนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก
ทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม อาหาร หรือแม้แต่ภาษาท้องถิ่น  

     
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองสตราสบูร์ก 

วันที่ 7  ไฟรบวร์ก (ไบรแซค) 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองไฟรบวร์ก ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เช้านี้เพลิดเพลินไปกับ
เวลาว่างในขณะที่คุณล่องเรือไปตามแม่น้ าไรล์ที่สวยงามสู่เมืองไบรแซค เป็นประตูสู่ถนนแห่งไวน์อัลเซเชี่ยนและ
เป็นจุดเริ่มต้นของคุณส าหรับการเดินทางไปยัง Route des Vins ซึ่งเป็นเส้นทางไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส 
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รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมหมู่บ้ำนอัลเซเชี่ยน เป็นหมู่บ้านอันงดงามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่น ร่วมเดินทัวร์หนึ่งชั่วโมงกับ
ไกด์ท้องถิ่น ผ่านบ้านในยุคกลางที่มีหลังคาสูงชัน และมหาวิหารสไตล์โกธิกอันงดงามซ่ึงเริ่มโดยจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ใน
สมัยศตวรรษที่ 12 หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ต ชไวเซอร์ในระหว่างการทัวร์หมู่บ้านที่มีเสน่ห์แห่งนี้ 
คุณจะได้ลิ้มลอง Kugelhopf ซึ่งเป็นเค้กสูตรพิเศษของแคว้นอัลเซเชี่ยน ซึ่งเป็นเค้กจากยีสต์แสนอร่อย 

     
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองไฟรบวร์ก 

วันที่ 8  บำเซิล 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึง เมืองบำเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกค้ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน หรือลูกค้ามีการจองรถ
ส่วนตัวเพ่ือไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับที่ท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองบาเซิลต่อก็ได้ 

หมำยเหตุ: ก าหนดการเดินทางที่น าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระดับน้ า การปิดเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือด าเนินการโปรแกรมตามที่วางแผนไว้ แต่การเปลี่ยนแปลงอาจยังคงมีความ
จ าเป็นตลอดการล่องเรือ ตารางประจ าวันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตารางเวลาในแต่ละวันสุดท้ายของคุณจะได้รับบนเรือในวันแรก
ของการล่องเรือของคุณ 

_แพ็คเกจเดินทำงเอง มีควำมยืดหยุ่น เหมำะส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเที่ยวเอง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์อ ำนวยควำม
สะดวก แต่มีเจ้ำหน้ำที่เรือดูแลตั้งแต่สนำมบินปลำยทำง  และตลอดทริป เปน็อย่ำงดีระดับในระดับ VIP 
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CASTLES ALONG THE RHINE Ship : S.S. Antoinette 

รำคำเริ่มต้น ต่อท่ำน ***กรุณำตรวจสอบเงื่อนไขกำรจองทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง*** 

Room Type 
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่านั้น** 

รำคำโปร(บำท) 
รำคำต่อท่ำน  

พักเดี่ยว (บำท) 
รำคำต่อท่ำน 

CLASSIC 
(คลาสสิค) (Sold Out) - 

FRENCH BALCONY 
(ระเบียงฝรั่งเศส) 123,900 247,800 

DELUXE FRENCH BALCONY 
(ดีลักซ์ เฟรนช์ บัลโคนี) 131,900 263,800 

SUITE 
(สวีท) 341,900 683,800 

GRAND SUITE 
(แกรนด์ สวีท) 433,900 867,800 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ,  
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ (หำกมีเพิ่ม) 

 อัตรำนี้ส ำหรับคนไทยเท่ำนั้น 
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อัตราบริการนี้รวม 

 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว,  
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน  
(กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ และ WIFI  
บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 

อัตราบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีเรือ (7600 บาท/ท่าน) 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม , บาเซิล–กรุงเทพฯ  

 ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple และหนังสือเดินทาง 

 อาหาร และเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

 ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว รวมถึง 
ประกันเดินทาง Travel insurance  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท า Vaccine Passport 

  ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐก าหนด) 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 

Grand Suite 

Deluxe Balcony 

Suite 

French Balcony Classic Stateroom 
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เงื่อนไขกำรจอง 
1. งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่งจ่ำย 35,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วันหลังได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 130 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 
3. หำกจองในช่วงเวลำ 100  วันก่อนเดินทำง  กรุณำช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  
4. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง รำคำตั๋วเครื่องบิน และจ ำนวนห้องว่ำงบน

เรือ และกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเงินดอลลำร์สหรัฐกับเงินบำท 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือทริปนี้ 
3. คุณจะต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องไม่หมดอายุภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว แต่จะมีเจ้าหน้าที่เรือคอย
ดูแลแบบ VIP ตั้งแต่ท่ีสนามบินปลายทางก่อนขึ้นเรือ และดูแลตลอดทริปเรือ จนส่งถึงสนามบินก่อนเดินทางกลับ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่าการจองเรือและ
ตั๋วเครื่องบิน คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์ 
1. ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง $200 / ท่ำน 
2. ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 20% 
3. ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 35% 
4. ยกเลิก 30-39 วัน ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 50% 
5. ยกเลิก น้อยกว่ำ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวน 
6. No show หักค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวน 
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำ
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ห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ที่ไม่สำมำรถรีฟันด์คืนได้ ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
หมำยเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 30 วันท าการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพ่ือเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท , ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม ่
เงื่อนไข และควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริกำร รับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  
กำรจลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ กำรปรับมำตรกำรของสถำนที่เที่ยวแต่ละแห่งท่ีอำจปิด หรืองด
เข้ำชม ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ
หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อันเนื่องมำจำก
มีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ. 
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** ผู้เดินทำงทุกท่ำนต้องสมัคร E-Vaccine Passport จำกแอปหมอพร้อมล่วงหน้ำ  
ส ำหรับใช้เดินทำงออกนอกประเทศ ** 

 

 
 
 
 

UNIP-8D7N-AMS-BSL-2210301

VS070722

Page 12 of 13



 
 

UNIP-8D7N-AMS-BSL-2210301

VS070722

Page 13 of 13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

