แกรนด์เยอรมนี 10 วัน

แฟรงค์เฟิ ร์ท - ไลพ์ซิก - พอตสดัม - เบอร์ลนิ - เดรสเดน
โรเธนเบิรก์ - ฟุสเซ่น - ซุกสปิ ตเซ่ – มิวนิ ค

กําหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่างตามรายการ ยกเว ้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
วันที่หนึ่ งของการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารทีน่ งั ่ ก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟร์ท
01.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิ รท์ (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่
EK385/EK045 *.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีด่ ูไบ 0445-0825 *.*.*
13.15 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิ รท์ (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมืองหลวงทางเศรษฐกิจ
ของทวีปยุโรปแห่งนี้ตงั้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ ไมน์และมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงระดับโลก ถือเป็ นศูนย์กลางทาง
การเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรป ยังจัดว่าเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ งคั
ั ่ ง่ ทีส่ ุดในเยอรมนี เป็ นเพียงเมือง
เดียวในประเทศทีม่ หี มูต่ กึ ระฟ้ า นอกจากนี้เมืองนี้ยงั เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันดี ในฐานะเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพิพธิ ภัณฑ์
ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ ลรสเลิศ และยังเป็ นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ....หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว ...
นําท่าน ชมบริเวณจัตรุ สั รือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นทีต่ งั้ ของศาลาว่าการเมือง
(THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข ้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะ
พบกับอาคารกึ่งไม ้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ทีเ่ รียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ก่อสร้างขึ้นมาใหม่
โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทําลายหมดสิ้นเมือ่ สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้ทกุ
รายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของนํา้ พุแห่งความยุตธิ รรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ทีต่ งั้
เด่นเป็ นตระหง่านอยู่กลางลาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนนซายล์
(ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งทีย่ าวทีส่ ุดของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ….
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
FRANKFURT หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
แฟรงค์เฟร์ท - ไลพ์ซิก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไลพ์ซกิ (LEIPZIG) (396 กม.) เมืองทีเ่ กอเธ่นกั ประพันธ์ช่อื ดังของเยอรมัน ยก
ให้เป็ นลิตเติลปารีส จากความเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ และมีช่อื เสียงเต็มไปด้วยนิสติ นักศึกษา และ
บาร์เครื่องดืม่ ต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทีส่ ุด เพือ่ ให้สมกับทีป่ ระเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซกิ เป็ นศูนย์กลางของ
เยอรมนี (CENTER OF GERMANY)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่าน เข ้าชมชมอนุสาวรียส์ งครามทีใ่ หญ่ทส่ี ุด (MONUMENT TO THE BALTTLE OF THE
NAATIONS) ระลึกถึงการสู ้รบครัง้ ยิง่ ใหญ่เมือ่ ปี 1813 สร้างขึ้นเพือ่ สดุดชี ยั ชนะของกองทัพนโปเลียนใน
ยุทธการทีไ่ ลพ์ซกิ (BALTTE OF LEIPZIG) เมือ่ ปี 1913 ครบ 100 ปี ซึง่ มีความสูง 91 เมตร...

คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
WESTIN หรือเทียบเท่า
วันที่สข่ี องการเดินทาง
ไลพ์ซิก - พอตสดัม - เบอร์ลนิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (172 กม.) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึง่ ถูก
ซ่อนเก็บไว ้หลังกําแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี ...นําท่าน เดินชมพระราชวังฤดูรอ้ นของปรัสเซีย (ชื่อเดิม
ของเยอรมนี) ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็ นต้นมา โดยตัง้ ชื่อไว ้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึง่ เป็ น
ภาษาฝรัง่ เศสในความหมายว่า ไร้กงั วล
**การเข ้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข ้อจํากัดเรื่องจํานวนผู ้เข ้าชม หากเข ้าไม่ได้ บริษทั ฯ จะจัดชมวังอืน่ ทดแทน**
นําท่าน เข ้าชมภายในวังซึง่ มีความงดงามไม่แพ ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที
เฮ้าส์ ซุ ้มศาลาต่างๆ ทีโ่ ดดเด่นโดยศิลปะแบบร็อกโกโก รวมทัง้ อุทยานในแบบสวนฝรัง่ เศส
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลนิ (BERLIN) (36 กม.) นครหลวงปัจจุบนั ของเยอรมัน หลังจากการรวมตัวของ
เยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ ายคอมมิวนิสต์ทแ่ี บ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที2่
นําท่าน เข ้าชมพิพธิ ภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึง่ จัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารย
ธรรมทีเ่ คยเฟื่ องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น กรีก, เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุทน่ี าํ มาจัดแสดงล ้วนมีค่า ไม่
ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอสุ จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็ นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรง
ใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้าเนบูซดั เนสซาร์ท่ี 2 และประตูหุ ้มด้วยแผ่นกระเบื้อง จากนัน้ นําท่านเทีย่ ว
เบอร์ลนิ อันยิง่ ใหญ่และสง่างาม
ชมพิพธิ ภัณฑ์ชาร์ล ี เช็คพ ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข ้า-ออก ของ 2 ฝัง่ เบอร์ลนิ ซึง่
ท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝัง่ ตะวันออกสู่ฝงั ่ ตะวันตก
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
BERLIN หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
เบอร์ลนิ - เดรสเดน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมเมืองเบอร์ลนิ ทีไ่ ด้รบั การบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยง่ิ ใหญ่ดงั เดิม นําท่านชม 2 ฝัง่ นคร
เบอร์ลนิ ทัง้ ตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกําแพงเบอร์ลนิ (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY)
อดีตแห่งการแบ่งแยกทีป่ จั จุบนั เหลือเพียงไม่กก่ี โิ ลเมตร เพือ่ เก็บไว ้เป็ นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กบั
ประตูชยั บราเดนเบิรก์ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝัง่ ตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นทีเ่ ปรียบได้กบั ชองป์
เอลิเซ่แห่งปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าทีป่ ระกอบไปด้วยโบสถ์สาํ คัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรีย ์
แห่งชัยชนะมีความสูง 67 เมตร ตัง้ อยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรัง่ เศส สร้างใน
ปี ค.ศ.1873 ความเจริญได้เข ้ามาพัฒนาเมืองทัง้ 2 ฝัง่ จนยากทีจ่ ะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือ
ตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิรก์ อันสวยงาม เดิมเป็ นทีป่ ระทับฤดูรอ้ นในสมเด็จพระราชินีโซเฟี ย

ชาล็อต ….ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิรช์ หรือเมโมเรียลเชิรช์ ทีย่ งั คงร่องรอยความเสียหายจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบนั ได้มกี ารสร้างโบสถ์กระจกสีนาํ้ เงินครามอยู่เคียงข ้าง ใกล ้กันมีห ้างสรรพสินค้า
KADEWE ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเบอร์ลนิ แล ้วอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) (193 กม.) นครหลวงแห่งแคว ้นแซกโซนี่ เป็ นเมืองทีเ่ คยรุ่งเรือง
และรํา่ รวยมากทีส่ ุดแห่งหนึ่ง รวมทัง้ ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทีส่ วยงาม และทรงคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ จนได้รบั ฉายาว่านครฟลอเร้นซ์ แห่งลุม่ แม่นาํ้ เอลเบ
นําท่าน ชม GREEN VAULT ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุส๊ ตุส
ที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE
WORLD”
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
WESTIN BELLEVUE หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
เดรสเดน - โรเธนเบิรก์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ผ่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคทีง่ ดงาม และ
รอดพ ้นจาการทําลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่
เก่าแก่และสวยงาม
นําท่าน ชมกําแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น
ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ทีร่ อดพ ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมือ่ คราวสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ได้อย่างเหลือเชือ่
อิสระถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์แห่งเดรสเดน (DRESDEN FRAUENKIRCHE) ทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึ้นมา
ใหม่เกือบ 100% ตัง้ แต่ปี 1994 และเพิง่ เสร็จสมบูรณ์ลงเมือ่ ปี 2006 เพือ่ เป็ นการฉลองครบรอบ 800 ปี ของ
เมืองเดรสเดน จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพือ่ บันทึกภาพตัวเมืองเด
รสเดนจากมุมทีส่ วยทีส่ ุดริมฝัง่ แม่นาํ้ เอลเบ ้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางตามเส ้นทางสายโรแมนติคสู่ เมืองโรเธนเบิรก์ (ROTHENBURG) (400 กม.) เมืองโบราณตัง้ แต่
ยุคอัศวินทีย่ งั ได้รบั การดูแลและอนุรกั ษ์ไว ้เป็ นอย่างดี ตัวเมืองถูกล ้อมรอบด้วยกําแพงเมืองเก่าทีค่ ลาสสิก
ทีส่ ุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั
ROTHENBURG หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
โรเธนเบิรก์ - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU) (251 กม.) เมืองทีต่ งั้ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ทีป่ ระทับของกษัตริยล์ ดุ วิกที่ 2 ในวัยเยาว์ ซึง่ เป็ นแรงบัลดาลใจในการก่อสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน
นําท่าน เช้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ทีพ่ ระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปราน
ทีส่ ุด เป็ นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนู โว ตัง้ โดดเด่นอยู่
บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็ นต้นแบบให้วอลท์ดสิ นียน์ าํ ไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
แล ้วนําท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีช่อื เสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพ
ชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นทีเ่ กษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั เขียวขจี และทุ่งแรฟทีอ่ อกดอกเหลืองอร่ามสุด
สายตาสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (4 กม.) เมืองสําคัญบนเส ้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ทีเ่ ต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมในยุคเฟื่ องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
LUIPOLDPARK หรือเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง
ฟุสเซ่น - ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ - มิวนิ ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (ZUGSPITZ) (45 กม.) ยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในเยอรมัน ใน
ระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้
เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว ้เป็ นทีร่ ะลึกบนลานซุกสปิ ตเซ่ พลาซ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
บ่าย
มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อ ก่อนนําท่านเดินทางกลับโดยรถไฟ ...
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (117 กม.) แห่งแคว ้นบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของ
เยอรมัน ตามเส ้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบ
นอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย สถานทีป่ ระสูตขิ อง
กษัตริยล์ ดุ วิกที่ 2
ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชม
สถานทีส่ าํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
นําท่านสู่บริเวณจัตรุ สั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าทีม่ สี ถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ี
สําคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ รี ูปแบบคล ้ายหัว
หอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายประเภท หรือเดินชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในมิวนิค
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ โรงเบียร์เยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์
ทีพ่ กั
HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่เก้าของการเดินทาง
มิวนิ ค - ดูไบ - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
....... น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองมิวนิค เพือ่ กลับสู่ประเทศไทย
15.40 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK050/EK384
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีด่ ูไบ 2345-0305*.*.*.

วันที่สบิ ของการเดินทาง
ประเทศไทย
12.05 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
@@@ *** @@@ *** @@@
หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย

วันที่เดินทาง
ปี 2021
24 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 9 ม.ค.65
ปี 2022
23 ม.ค.-1 ก.พ. / 31 ม.ค.-9 ก.พ.
14-23 ก.พ. / 19-28 ก.พ. / 3-12 มี.ค.
17-26 มี.ค. / 25 มี.ค.-3 เม.ย. / 1-10 เม.ย.

8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

85,900.-

22,900.-

78,900.-

19,900.-

88,900.-

22,900.-

22 เม.ย.-1 พ.ค. / 29 เม.ย.-8 พ.ค.
6-15 พ.ค. / 20-29 พ.ค.
27 พ.ค.-5 มิ.ย. / 3-12 มิ.ย.
17-26 มิ.ย. / 24 มิ.ย.-3 ก.ค.
1-10 ก.ค. / 22-31 ก.ค.
29 ก.ค.-7 ส.ค. / 5-14 ส.ค. / 12-21 ส.ค.
26 ส.ค.-4 ก.ย. / 2-11 ก.ย. / 16-25 ก.ย.
30 ก.ย.-9 ต.ค. / 7-16 ต.ค.
14-23 ต.ค. / 21-30 ต.ค.
28 ต.ค.-6 พ.ย. / 4-13 พ.ย.
18-27 พ.ย. / 25 พ.ย.-4 ธ.ค.
2-11 ธ.ค. / 9-18 ธ.ค.
25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-7 ม.ค.66

78,900.-

19,900.-

88,900.-

22,900.** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น

10. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยใหก้ ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
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 นพํานักหรือศึกษา
อยู่เท่านัน้
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 เพราะรายการทัวร์ทท่ี ่านได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษทั และลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะ
ขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทาง
บริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) / ค่าส่วน
ต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ่ นไขสายการบินนัน้ ๆ
เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่ากรณีทท่ี ่านยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของ
แต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
- เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัว๋
โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดย
ทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ่ ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ ายการบินกําหนด
เช่น ต้องเป็ นผู ้ทีม่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญ
ั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม่ ปี ญ
ั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ น่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ้าหน้าที่ 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 ีทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ใหถ้ ้าต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ใหอ้ ยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิติในนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่
เกรงใจผู ้อืน่ ชักชวนผู ้ผื่นใหก้ ่อนความวุน่ 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 ้เดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข ้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข ้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู ้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย
่ ว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องใหก้ ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่ องเที่ย วพร้อ มทัง้ การสัม มนา ดู งาน เพื่อ ความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สู งสุ ด ในการเดิน ทาง ทัง้ นี้ ท างบริษ ทั ฯ ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,

อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้ งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตาม
เงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณี ท่ีผูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้ เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ างประเทศ มิให ้
เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษทั เป็ นผู ้นําพาการเดินทางในครัง้ นี้”

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

