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แพค็เกจเรือล่องแม่น ้ำไรน์ S.S.Antoinette Cruise Only 8 วนั 7 คืน 
Boutique River Cruise, All inclusive  

เส้นทำง อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ - โคโลญ (เยอรมนี) - โคเบลนซ ์(เยอรมนี) - บอ็บพำรต์ 
(เยอรมนี) - สเปเยอร ์(เยอรมนี) - สตรำสบูรก์ (ฝรัง่เศส) - ไฟรบวรก์, ไบรซำค (เยอรมนี) 

- บำเซิล (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
Special Songkran เมื่อบิน SQ หรือ CX รับส่วนลด ท่านละ 7,500 (พักห้อง Suite Guests) 

หรือ รับส่วนลด ท่านละ 2,500 (พักห้อง French Balcony) 

 

 
 

 
 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมพาทัวร,์ WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน) 
ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น - ค่ำตัว๋เครื่องบินไปกลบั - ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั - ค่ำประกนัภยักำรเดินทำง 

 
กำหนดการเดินทางวันที่ 8-15 เม.ย. 66    
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เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทวัร ์และกำรยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรำยกำร 

ทัง้หมดหลงัจำกท่ำนท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว 

เส้นทำงเดินเรือ แม่น ้ำไรน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตัว๋เครื่องบินไปกลับ) - อัมสเตอร์ดัม 
....... อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตัว๋เครื่องบินไปกลับ) 

วันที ่ กำหนดการเดนิทาง 
1 อัมสเตอร์ดัม 
2 โคโลญจน ์
3 โคเบลนซ์ - บอปพาร์ด 
4 บอปพาร์ด - รูเดสไฮม์ 
5 สเปเยอร์ (มันไฮม์) 
6 สตราสบูร์ก (เมืองคีล) 
7 ไฟรบวร์ก (ไบรแซค) 
8 บาเซลิ 
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บ่าย เดนิทางมาถึง สนามบิน อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล 
ในแพ็คเกจล่องเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบัส คุณจะได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของเรือ Uniworld 
และนำส่งท่านไปยงัเรือ  
ที่อยู่ท่าเรือ Ruijterkade Oost IJRO 3 (B): De Ruijterkade 
141, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands 

 หมายเหตุ* ในวันขึ้นเรือวันแรก ห้องนอนของคุณจะพร้อม
ให้บริการหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้าพักที่ทำการเช็คอินลงเรือมา
ก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพ้ืนที่ส่วนกลางบนเรือได้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 
 
2 โคโลญจน์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนั (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) โคโลญจน์เปน็เมืองที่ผู้ที่
ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะเพลิดเพลินไปกับทัวร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในย่านเมืองเก่าโคโลญจน์ ที่ซึ่งมีประตูเมืองยุคกลาง
ยังคงตั้งอยู่คู่กับศาลากลางเก่าด้วยศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เดินชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของ
เมือง และดื่มด่ำกบับรรยากาศที่มีเสน่ห์ตามตรอกซอกซอยแคบภายในเมือง ที่ขนาบข้างด้วยบ้านเรือนเก่าแก่และ
โรงเบียร์มากมาย 
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองโคโลญจน ์ไกด์พาชมสถานที่ยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ เมืองที่ใหญ่
ที่สุดบนแม่น้ำไรน์ คุณจะเดินผ่านตลาดปลาเก่า ศาลากลางเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมในยคุเรเนสซองส์ ลัดเลาะไป
ตามทางที่ปูด้วยหินย่านเมืองเก่า ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนแบบด้ังเดิมหลากสี และไกด์จะพาคุณไปยังจตุรัสซึ่ง
คุณจะได้พบกับมหาวิหารโคโลญจน ์คุณสามารถเข้าไปภายในอาคารแหง่นี้เพื่อช่ืนชมความงามภายในได้ 

   
 

เย็น  มื้อเย็นวันนี้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สำหรับลูกค้าทุกท่าน 
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  เรือล่องออกจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมอืงโคเบลนซ์ 
 
3  โคเบลนซ์ - บอปพาร์ด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมนั (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
ทำความรู้จักกับโคเบลนซ์ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมในอดีตและมีสีสนัผสมผสานและเพลิดเพลิน
กับการเยี่ยมชมปราสาท Marksburg ยุคกลางอันน่าทึ่ง 
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ปั่นจักรยานเที่ยวปราสาท สำรวจพื้นที่อันสวยงามของแม่น้ำไรน์ตอนกลางทีอ่ยู่ระหว่าง
เมืองโคเบลนซ์และเมืองบอปพาร์ดด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง 25 กิโลเมตร คุณจะผ่านบ้านไม้แสนโรแมนติก 
ไรอ่งุ่นอันกว้างใหญท่ี่มีชื่อเสียง ทิวทัศน์แม่นำ้อันเขียวชอุ่ม ที่สำคัญคุณจะได้ผ่านปราสาท Marksburg ที่ไดร้ับการ
ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO ซึ่งเป็นปราสาทบนยอดเขาเพียงแห่งเดียวริมแม่น้ำไรน์ที่ไม่เคยถูกทำลายลงเลย 

  
หรือท่านสามารถเลือกทัวร์ ทวัร์เดินชมเมืองโคเบลนซ ์หรือ เยี่ยมชมปราสาท Marksburg หรือ เดินเล่นใน
หมู่บ้านบอปพาร์ด หรือ เดินขึ้นเขาเพื่อชมแม่น้ำไรน์อนัสวยงาม 

   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes เรือจอดที่เมืองบอปพาร์ด 
4  บอปพาร์ด - รูเดสไฮม์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองรูเดสไฮม์ ประเทศเยอรมนั (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
สัมผัสแม่น้ำไรน์ ที่เป็นตำนานของเยอรมัน ในเมืองรูเดสไฮม์และบอปพารด์ เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ที่ปราสาท
วอล์ราด เดินเล่นผ่านเมืองบอปพาร์ด หรือไต่เขาไปตามภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด ที่เรียงรายไปตามแม่น้ำไรน์ 
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ท่านสามารถเลือกทัวร ์เที่ยวชมปราสาทวอล์ราดและชมิไวน์ หรือ หมู่บ้านไวน์ในรเูดสไฮม์และ
อนุสาวรีย์Niederwald หรอื เดินเล่นชมเมืองรูเดสไฮม์  

   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองรูเดสไฮม ์
 
5  สเปเยอร์ (มันไฮม์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองสเปเยอร์ ประเทศเยอรมนั (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
เมืองสเปเยอร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด-์พาลาทิ
เนต (Rhineland-Palatinate) รฐัที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมันที่ถูก
ห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอันงดงามมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ตอนบน และเปน็หนึ่งในเมือง
ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนัอีกด้วย 

  
ท่านสามารถเลือก เที่ยวชมไรองุ่นแห่งมันไฮมแ์ละชิมไวน ์หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์น้ำส้มสายชูแบบ
พิเศษที ่Doktorenhof 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes เรือล่องออกจากเมืองสเปเยอร ์
 
 
6  สตราสบูร์ก (เมืองคีล) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
คุณจะเห็นไฮไลท์ทั้งหมดในการเที่ยวชมเมืองก่อนที่จะเข้าไปในมหาวิหารนอทร์ดามแห่งชาทร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง และห้ามพลาดที่จะไปชมนาฬิกาดาราศาสตร์ หรือรปูปั้นและการแกะสลักที่น่า
ทึ่ง 

  
 
รายการทัวร์ที่น่าสนใจ ทัวร์เมืองสตาสบูร์ก พร้อมมหาวหิาร และเดินเล่นในเมืองเก่า เมืองสตราสบูร์ก 
(Strasbourg) เมืองสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังมี ตลาดคริสตม์าสที่เก่าแก่ 
อันน่าไปเยือนที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองทีอ่ดีตเคยถูกปกครองโดยเยอรมันสลับไปมากับฝรั่งเศสจึงทำให้
เมืองนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม อาหาร หรือแม้แต่ภาษา
ท้องถิ่น  

   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองสตราสบูร์ก 
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7  ไฟรบวร์ก (ไบรแซค) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองไฟรบวร์ก ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
เช้านี้เพลิดเพลินไปกับเวลาว่างในขณะที่คุณล่องเรือไปตามแม่น้ำไรล์ที่สวยงามสู่ เมืองไบรแซค เป็นประตูสู่ถนน
แห่งไวน์อัลเซเชี่ยน และเป็นจุดเริ่มต้นของคุณสำหรับการเดินทางไปยัง Route des Vins ซึ่งเป็นเส้นทางไวน์ที่
เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส 

         
 

รายการทัวร์ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมหมู่บ้านอัลเซเชีย่น เป็นหมู่บ้านอันงดงามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่น ร่วมเดินทัวร์
หน่ึงช่ัวโมงกับไกด์ท้องถิ่น ผา่นบ้านในยุคกลางที่มีหลังคาสูงชัน และมหาวิหารสไตล์โกธิกอันงดงามซึ่งเริ่มโดย
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยศตวรรษที่ 12 หมู่บา้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ต ชไวเซอร์ใน
ระหว่างการทัวร์หมู่บ้านที่มีเสน่ห์แห่งนี้ คุณจะได้ลิ้มลอง Kugelhopf ซึ่งเป็นเค้กสูตรพิเศษของแคว้นอัลเซเชี่ยน 
ซึ่งเป็นเค้กจากยีสต์แสนอร่อย 

   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 
 เรือล่องออกจากเมืองไฟรบวร์ก 
 
8  บาเซลิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดินทางถึงเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลูกคา้มีการจองแบบรวมค่าเดนิทางไปสนามบิน หรือลูกค้ามีการจองรถ
ส่วนตัวเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรับทีท่่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองบาเซิลต่อก็ได ้
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Special Songkran เมื่อบิน SQ หรือ CX รับส่วนลด ท่านละ 7,500.- (พักห้อง Suite Guests) 

หรือ รับส่วนลด ท่านละ 2,500.- (พักห้อง French Balcony) 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
ต่อท่ำน  

ประเภทห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) 
**ห้องพักบนเรือเป็นแบบพกัคู่เท่านัน้** 

ราคาต่อท่าน (USD) เริ่มตน้ที ่

8-15 เม.ย. 66 
FRENCH BALCONY (196 SQ.FT.) ปกต ิ4,299 ลดเหลือ 3,277 

SUITES (294 SQ.FT.) ปกต ิ6,799 ลดเหลือ 5,799 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่า Port Charge ท่านละ 210 USD 
**ราคาโปรโมชั่นนี้ จองด่วน หรือจนกว่าห้องจะเต็ม** 

 

อตัรำน้ีเป็นรำคำเร่ิมต้น รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรบัของอตัรำแลกเปล่ียนเงิน

ต่ำงประเทศ กำรเรียกเกบ็เซอรช์ำรจ์จำกทำงเรือฯเพ่ิมเติม กรณุำเชค็รำคำอีกครัง้เม่ือต้องกำรจองเรือ 

พกัเด่ียว โปรสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติม / อตัรำน้ีส ำหรบัคนไทยเท่ำนัน้ 

สนใจห้องพกับนเรือประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำท่ี 

จองตัว๋เครื่องบิน รบัประกนัรำคำถกู กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี 

ประเภทห้องพกับนเรือ S.S. Antoinett 
                          FRENCH BALCONY                                                                        SUITE 
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โปรแกรมล่องเรือแม่น ้ำไรน์ (ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำร) อตัรำน้ีรวมถึง 

 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ) 

 ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่ว 

 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน  - ท่าเรือ  - สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรอืสำราญ 

 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม, บาเซิล-กรุงเทพฯ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 Port Charge ทา่นละ 210 USD 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
* เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น โปรดชำระค่าแพค็เกจทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจากทีไ่ด้รับการยื่นยันห้องพักนั่งว่างจากเจ้าหน้าที่
แล้วทันที พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถ
เดินทางได้เลย), วัคซีนพาสปอร์ตและหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผูดู้แลการจองทัวร ์
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 

* โปรดนำหนังสือเดินทางตัวจริงถือไปในวันเดินทาง 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอำนวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 135 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง $250 / ท่าน 
* ยกเลิก 100-134 วันทำการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 30% 
* ยกเลิก 75-99 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 45% 
* ยกเลิก 45-74 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 60% 
* ยกเลิก น้อยกว่า 40 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 
* No show หกัค่าใชจ้่ายเต็มจำนวน 
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หมำยเหต ุ
- สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนำให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 90 วันทำการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทำการ ต่อสถานทูต หรือมากกว่านั้น) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของหอ้งพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ  
เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน 
ห้องพักว่างแล้ว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีที่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว ้
- กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
- ผู้โดยสารที่ต้ังครรภ์จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
- หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้ในการ
ประทับตรา 
- การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชำระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทำการจองใหม่ 
- สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายคุรรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- การเดนิทางในแพค็เกจล่องเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไม่มหีวัหน้าทวัร ์และรถรบัสง่น าเทีย่ว 
แนะน ำบริกำร : มบีรกิารออก E-Ticket เพือ่ประกอบการยืน่เอกสารขอวซี่า (มคีา่บรกิาร 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบบั) 
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 เง่ือนไข และควำมรบัผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริกำร รบัจองแพค็เกจทวัร ์ สำยกำรบิน และ ตวัแทน

กำรท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่อำจรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ท่ีอยู่เหนือกำรควบคุมของ

เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล เปล่ียนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภยัธรรมชำติ 

กำรปรบัมำตรกำรของสถำนท่ีเท่ียวแต่ละแห่งท่ีอำจปิด หรืองดเข้ำชม ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น

ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ

ฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง อนัเน่ืองมำจำกมี

ส่ิงผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง หรือกำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทวัร ์และกำรยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรำยกำรทัง้หมด 
หลงัจำกท่ำนท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงักล่ำว 
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