สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 7 วัน
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข ้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง
01.05 น.
12.25 น.

ประเทศไทย
ประเทศไทย - ซูรคิ – ลูเซิรน์

ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ (05.00-08.25) ***
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข ้าเมืองเรียบร้อยแล ้ว … ***เม.ย. 2022 เป็ นต้นไปเดินทางถึงเวลา 13.20 น.***

คํา่
ทีพ่ กั

…เดินทางถึงเมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) นําท่านถ่ายรูปคู่กบั
อนุสาวรียส์ งิ โต (LION MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่บน
หน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้าง
ชาวสวิสซึง่ ทํางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
แห่งฝรัง่ เศส นําท่านเดินข ้ามสะพานไม ้ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของลู
เซิรน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่ เป็ นสะพานไม ้ทีม่ หี ลังคาคลุม
ตลอดทอดตัวข ้ามแม่นาํ้ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400
ปี และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้า
ชัน้ นําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นํา ผ ้าลูกไม ้สวิส
ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ...อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของนํา้ ตกไรน์
(RHEINFALL)
...นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทเิ ช่ ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขาป่ าดํา BLACK FOREST …ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบและให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าของทีร่ ะลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬกิ ากุก๊ กรู
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
...นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน (FÜSSEN) เป็ นเมืองชนบทในรัฐไบเอิรน์ ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
FUSSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

นํ้ าตกไรน์-ทะเลสาบทิทเิ ช่-ฟุสเซน

ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิ ค-ซาลซ์บูรก์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…จากนัน้ นําท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา
(HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย ..นําท่านเดินทาง..ขึ้นชมความงามด้านหน้าของ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) (1.2
กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม ้าทัง้ ไปและกลับ หาก
ท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ)
...นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

คํา่
ทีพ่ กั

...นําท่านเทีย่ วชม เมืองมิวนิค (MUNICH) ทีส่ วยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงาม
คลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตรุ สั มาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค
ถ่ายรูปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ทีส่ ร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มีหอระฆังอันมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
ตัง้ อยู่ตวั
หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสําคัญๆบนถนน
แมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั้ ของ
โอเปร่าเฮ้าส์ พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
...นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูรก์ (SALZBURG) ประเทศ
ออสเตรีย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
SALZBURG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คํา่
ทีพ่ กั

ซาลซ์บูรก์ -อินส์บรุค-เวนิ ส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...นําท่านชมความสวยงามของ เมืองซาลบูรก์ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ถ่ายรูป บ ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข ้ามแม่นาํ้ ซาลซาร์ค, สวนมิรา
เบลสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ the sound of music
...จนได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT)
...ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความงดงามของเมืองมรดกโลก
ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุดอีกเมืองหนึ่ง ชมความงาม
ของทะเลสาบฮอลสตัท
...จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย เมืองเล็กๆ ริมแม่นาํ้ อินน์
อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ทโ่ี อบล ้อมรอบตัวเมือง เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว ้นทีโรล เจ้าของดินแดน
ออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองขนาดเล็กริมแม่นาํ้ อินน์ ถูกโอบล ้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ....
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
...นําท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้
อปปิ้ งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็ นทีต่ ง้ั ของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึง่ ตัง้ ขึ้นเพือ่ รําลึกถึงการ
ถอนกองกําลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นําท่านสู่ย่านเมืองเก่าทีย่ งั คงสภาพและบรรยากาศของยุค
กลางได้เป็ นอย่างดี อาคารบ ้านเรือนทีม่ อี าร์คเดคชัน้ ล่างและมีมขุ ยืน่ ออกมาทีช่ นั้ บน แสดงให้เห็นถึง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์ นําท่านชมหลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF) ที่
สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและ
โรงแรมเก่าแก่ประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึง่ เคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และ
บุคคลชัน้ สูงจากต่างแดนหลายท่าน
จากนัน้ เดินทางขึ้นสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เป็ นเมืองหลักของแคว ้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รบั ฉายาว่า
ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก, เมืองแห่งสายนํา้ , เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เกาะเวนิ ส-สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ ลงเรือสู่ เกาะเวนิส..
จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือ ไปตามลําคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นําท่าน ชม
จัตรุ สั ซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ
สิง่ ก่อสร้างที่ เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล ้ว เมือ่ สมัยเวนิชยังเป็ น
สาธารณรัฐอิสระ ...ซึง่ เคยรํา่ รวยและมีอาํ นาจมหาศาล และเคยส่งให้
มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน
จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับ สู่
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK136/EK384
***แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ (00.15-03.05) ***

15.25 น.

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
12.05 น.
หมายเหตุ

ประเทศไทย

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

ปี 2021
22-28 ธ.ค. / 29 ธ.ค.-4 ม.ค.
ปี 2022
12-18 ก.พ. / 24 ก.พ.-2 มี.ค. / 10-16 มี.ค.
24-30 มี.ค. / 2-8 เม.ย.
11-17 เม.ย. / 13-19 เม.ย.
28 เม.ย.-4 พ.ค. / 14-20 พ.ค. / 1-7 มิ.ย.
23-29 มิ.ย. / 14-20 ก.ค.
27 ก.ค.-2 ส.ค.
11-18 ส.ค. / 25-31 ส.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า
12 กับ
1 ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

69,900.59,900.69,900.59,900.63,900.59,900.-

9,500.-

15-21 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค.
12-18 ต.ค. / 20-26 ต.ค. / 22-28 ต.ค.
3-8 พ.ย. / 17-23 พ.ย. / 24-30 พ.ย.
1-7 ธ.ค.
8-14 ธ.ค. / 22-28 ธ.ค.
29 ธ.ค.-4 ม.ค.

63,900.59,900.63,900.59,900.69,900.-

อัตรานี้ รวม

1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4.
ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิ
ประเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ต้องการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ)
5. ค่าเข ้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าทิป
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (เฉพาะค่าบริการ) ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข ้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผู ้เดินทางทีศ่ ึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทาง
ต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัติ
การเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวี
ซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ที ่านได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษทั และ
ลูกค้า**

เงือ่ นไขการจอง : กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ : ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิ
วีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณี
ออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีก
ครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให้ระบุข ้อความตามเงือ่ นไข
สายการบินนัน้ ๆ เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่ากรณีทท่ี ่านยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ
๋
….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ่ ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกําหนด เช่น
ต้องเป็ นผู ้ทีม่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน่ ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญ
ั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้
(นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม่ ปี ญ
ั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ทีน่ งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทาง
เจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถ ้าต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระ
เงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

• การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี

• เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ใน

กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน่ ชักชวนผู ้ผืน่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน่
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข ้างต้น

• หากในคณะของท่านมีผู ้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู ้มีเกียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง
ทัง้ นี้ ท างบริษ ทั ฯ ไม่ส ามารถรับผิด ชอบในอุบ ตั ิเหตุหรือความเสีย หายที่เกิดจากโรงแรมที่พ กั ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีท่ผี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ ํ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

