รหัสโปรแกรม : 20053 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรในกำรเดินทำง

รำคำรวมทุกอย่ ำงไม่ ต้องจ่ ำยอะไรอีกแล้วทั้งสิ้น

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - มิวนิ ค (เยอรมนี )

17.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรทีน่ งั ่ ขึ้นเครื่อง

หน้าที่ 2

20.35 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 / EK053
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ *.*.*.

วันที่สอง

มิวนิ ค(เยอรมนี ) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น

07.10 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เมืองมิวนิค (MUNICH) ) ทีส่ วยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ
จัตรุ สั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ทีส่ ร้าง
เมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มีหอระฆังอันมีช่ือเสียงไปทัว่ โลก ตัง้ อยู่ตวั หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่าน
สาคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลี่ยน สตราเซ่ ที่ตงั้ ของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) นาท่านนัง่ รถบัสท้องถิน่ (กรณีหมิ ะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้
นักท่องเทีย่ วต้องเดินขึ้นเท่านัน้ ) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาท
ภายนอกซึง่ เป็ นต้นแบบปราสาทของในดีสนียแ์ ลนด์…
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

หน้าที่ 3

วันที่สาม

ฮอลสตัท-ซาลเบิรก์ -อินส์บรูค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
จากนัน้ นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ทีศ่ ิลปิ นพื้นบ้าน
ออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่
ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ
และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลาก
สีสนั สวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตรุ สั
ประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนา้ พุกลางลานและอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูรก์ (SALZBURG) ประเทศออสเตรีย ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค
ประเทศเยอรมนี ซึง่ มีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง
นาท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึง่ เป็ นสวนสวยประจาเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก
“เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิ ด้เปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด นาท่านชมเมือง
ซาลส์บวร์ก ทีม่ ชี ่อื เสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึง
ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นา้ ซาลซัค (Salzach) และมี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท
….นาท่านข้ามแม่นา้ ซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์กที่ตงั้ โดดเด่นอยู่บนเนิน
เหนือเมืองเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กม.) เมืองเล็กๆ ริมแม่นา้ อินน์ อยู่
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ทโ่ี อบล้อมรอบตัวเมือง เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่
ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองขนาดเล็กริมแม่นา้ อินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ....
นาท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้ ง
สมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็ นทีต่ งั้ ของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึง่ ตัง้ ขึ้นเพือ่ ราลึกถึงการถอนกองกาลัง
ทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นาท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยงั คงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็ นอย่างดี อาคาร
บ้านเรือนทีม่ อี าร์คเดคชัน้ ล่างและมีมขุ ยืน่ ออกมาที่ชนั้ บน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอ
เนสซองส์ นาท่านชมหลังคาทองคา (GOLDEN ROOF) ทีส่ ร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1
หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจาเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึง่
เคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชัน้ สูงจากต่างแดนหลายท่าน

เทีย่ ง

บ่าย

หน้าที่ 4

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
AUSTROTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

อินเทอร์ลาเก้น (สวิสเซอร์แลนด์)

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองทีส่ วยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซแี ละทุน
เน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความสวยงามของเมือง 1 ในสามเมืองที่ UNESCO ทีจ่ ดั ให้เป็ นเมืองมรดกโลก อินเทอร์ลาเก้น กริลเดอ
วาล เลาเทิรน์ บรุนเน่น และให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CITTY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE - ลูเซิรน์

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพือ่ นัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF
EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถา้ นา้ แข็ง
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์
บ่าย นาท่าน นัง่ รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิรน์ บรุนเน่น ระหว่างทาง
ท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..
อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนัน้ ถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และ
ทะเลสาบลูเซิรน์
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ มีเวลาในการช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ *.*.*.
IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ดีจอง - ปารีส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่ เศสมุง่ หน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงปารีส *.*.*. คณะท่านใดต้องการทีจ่ ะนัง่ รถไฟด่วน TGV เข้าสู่ มหานครปารีส กรุณาแจ้งกับบริษทั ทัวร์

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย

ก่อนเดินทางทาง ค่ารถไฟประมาณ 2,100 บาท *.*.*.

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
IBIS PARISHOTEL หรือเทียบเท่า

หน้าที่ 5

วันที่เจ็ด

ปารีส

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ตอ้ งต่อแถวในเสียเวลา และ มีไกด์พระราชวังบรรยาย)
สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ ได้รบั การตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจติ รบรรจง ชมความงดงามของ
ห้องต่างๆ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์
ชัน้ ดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้อง
พระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึง่ รวบรวมเรื่องราวและความเป็ นมาในอดีต
อันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

นาท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ปารีส - ประเทศไทย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าคัญคู่บา้ นคู่เมืองริมสองฝัง่ แม่นา้ แซน ผ่านชม
ความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแล
เป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่า
เป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทน่ี า้ ในแม่นา้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น
การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นา้ แซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)
ชมความยิง่ ใหญ่ของประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรสั คอง
คอร์ท สถานที่ซง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระ
นางมาเรียอังตัวเนต … ชม จัตรุ สั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึง่ เป็ นจุดทีส่ วยทีส่ ุด
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21.35 น.

และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น
นา้ หอม, ครีม, เครื่องสาอาง, กระเป๋ า, นาฬกิ า, เข็มขัด ฯลฯ
อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่มชี ่อื เสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก,
นาฬกิ า, นา้ หอม, เครื่องสาอาง ฯลฯ ...นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK076 / EK372

วันที่เก้า

สนามบินสุวรรณภูมิ

18.40 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

***************
หมายเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

29 ม.ค.
5, 12, 19, 26 ก.พ.
5, 12, 19, 26 มี.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

68,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

12,500.-
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์
อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น
9. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้
การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความ
เหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีก
ครัง้ นึง)
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กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว

หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
อากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับ
ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
 หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
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ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง
ทัง้ นี้ ทางบริษั ทฯ ไม่ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุบัต เิ หตุห รือ ความเสีย หายทีเ่ กิด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อั น เนื่ อ งจาก
อุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตาม
เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษั ทฯ ทีร่ ั บประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่ว มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ /หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส งิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ค น
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
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