
 
 

รหัสโปรแกรม : 22019 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 
แกรนด์เยอรมนี 10 วัน 

แฟรงค์เฟิร์ท - ไลพ์ซิก - พอตสดัม - เบอร์ลิน - เดรสเดน 
โรเธนเบิร์ก - ฟุสเซ่น - ซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 

 



กำหนดการเดินทาง :   
ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จา่ยโควิทท้ังในประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร์     
วันท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
22.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การตอ้นรับและ

อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ังก่อนขึ้นเคร่ือง 
วันท่ีสองของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟร์ท       
01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 

EK385/EK045  *.*.*. แวะเปลี่ยน
เคร่ืองท่ีดูไบ  0445-0825 *.*.* 

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองแฟรงค์
เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี 
เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
แห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำไมน์และมี
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ถอืเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป 
ธนาคารกลางยุโรป ยังจัดว่าเป็นหน่ึงใน
เมืองท่ีม่ังค่ังท่ีสุดในเยอรมนี เป็นเพียง
เมืองเดียวในประเทศท่ีมีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากน้ีเมืองน้ียังเป็นท่ีรู้จักกันดี ในฐานะเมืองท่ีเต็มไปด้วย
พิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเป้ิลรสเลศิ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ....หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... 
นำท่าน ชมบริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง 
(THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ท่ีได้รับ
การก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับ
ศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่ง
ไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ท่ี
เรียกว่า ออสไซเลอ่ (OSTZEILE) 
ก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษา
รายละเอยีดของอาคารด้ังเดิมท่ีเคยถูก
ทำลายหมดส้ินเม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี

สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความ
ยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่าน
อยู่กลางลาน อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้
อปป้ิง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศ
เยอรมนีท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ…. 
 



ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามของการเดินทาง  แฟรงค์เฟร์ท - ไลพ์ซิก      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไลพ์ซกิ (LEIPZIG) 
(396 กม.) เมืองท่ีเกอเธ่นักประพันธ์ช่ือดังของ
เยอรมัน ยกให้เป็นลิตเติลปารีส จากความเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก ่และมีช่ือเสียงเต็มไป
ด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากน้ียังเป็น
เมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วท่ีสุด เพื่อให้สมกับท่ีประเทศเยอรมัน
ต้องการให้ไลพ์ซกิเป็นศูนยก์ลางของเยอรมนี (CENTER OF GERMANY) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน เข้าชมชมอนุสาวรีย์สงครามท่ีใหญ่ท่ีสุด (MONUMENT TO THE BALTTLE OF THE 

NAATIONS) ระลึกถึงการสู้รบคร้ังยิ่งใหญ่เม่ือปี 1813 สร้างขึ้นเพื่อสดุดีชัยชนะของกองทัพนโปเลียนใน
ยุทธการท่ีไลพ์ซกิ (BALTTE OF LEIPZIG) เม่ือปี 1913 ครบ 100 ปี ซึ่งมีความสูง 91 เมตร... 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก WESTIN หรือเทียบเท่า  
วันท่ีส่ีของการเดินทาง  ไลพ์ซกิ - พอตสดัม - เบอร์ลิน     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (172 
กม.) อีกหน่ึงเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่ง
ถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี 
...นำท่าน เดินชมพระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ช่ือ
เดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็นต้นมา โดย
ตั้งช่ือไว้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่ง
เป็นภาษาฝร่ังเศสในความหมายว่า ไร้กังวล  

**การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจำกัดเร่ืองจำนวนผู้เข้าชม หากเข้าไม่ได้ บริษัทฯ จะจัดชมวังอื่นทดแทน** 
นำท่าน เข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที 
เฮ้าส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ท่ีโดดเด่นโดยศิลปะแบบร็อกโกโก รวมท้ังอทุยานในแบบสวนฝร่ังเศส  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (BERLIN) (36 กม.) 

นครหลวงปัจจุบันของเยอรมัน หลังจากการรวมตัว
ของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมัน
ตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ท่ีแบ่งแยกกันมานาน
ร่วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี2  



นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน 
(PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปะของอารยธรรมท่ีเคยเฟื่องฟูในเอเชียไมเนอร์ 
เช่น กรีก, เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุท่ีนำมาจัด
แสดงล้วนมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมือง
เพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นช้ินส่วนด้านหน้าของ
ห้องท้องพระโรงใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้า
เนบูซัดเนสซาร์ท่ี 2 และประตหูุ้มด้วยแผ่นกระเบ้ือง 
จากน้ันนำท่านเท่ียวเบอร์ลินอันยิ่งใหญ่และสง่างาม  
ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ล ีเช็คพ้อยส์ (CHARLIE 
CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออก ของ 2 ฝ่ัง
เบอร์ลิน ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามใน
การหลบหนีของคนจากฝ่ังตะวันออกสู่ฝ่ังตะวันตก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก  BERLIN หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้าของการเดินทาง  เบอร์ลิน - เดรสเดน    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมเมืองเบอร์ลินท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้
สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านชม 2 ฝ่ังนคร
เบอร์ลิน ท้ังตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพง
เบอร์ลิน (, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ
แบ่งแยกท่ีปัจจุบันเหลือเพยีงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้
เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบรา
เดนเบิร์ก ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝ่ังตะวันออก, 
ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นท่ีเปรียบได้กับชองป์  เอลิเซ่แห่ง
ปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าท่ีประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรีย์แห่งชัย
ชนะมีความสูง 67 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลกัษณ์ของสงครามต่อต้านฝร่ังเศส สร้างในปี ค.ศ.
1873 ความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองท้ัง 2 ฝ่ังจนยากท่ีจะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือ
ตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นท่ีประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟีย
ชาล็อต ….ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโมเรียลเชิร์ช ท่ียังคงร่องรอยความเสียหายจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง ใกล้กันมีห้างสรรพสินค้า 
KADEWE ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเบอร์ลิน แล้วอิสระให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN)      

(193 กม.) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซน่ี เป็นเมืองท่ี
เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง รวมท้ัง



ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอ
เร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ  
นำท่าน ชม GREEN VAULT หอ้งจัดแสดงเคร่ืองอัญมณี และทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุส
ท่ี 2 ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นหน่ึงใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE 
WORLD” 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก WESTIN BELLEVUE หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหกของการเดินทาง  เดรสเดน - โรเธนเบิร์ก   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ผ่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคท่ีงดงาม และ
รอดพ้นจาการทำลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ท่ี
เก่าแก่และสวยงาม  
นำท่าน ชมกำแพงกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น 
ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ท่ีรอดพ้นจากการถกูโจมตีทางอากาศเม่ือคราวสงครามโลกคร้ังท่ี
สองได้อย่างเหลือเช่ือ  
อิสระถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์แห่งเดรสเดน 
(DRESDEN FRAUENKIRCHE) ท่ีได้รับการบูรณะ
ขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่งเสร็จ
สมบูรณ์ลงเม่ือปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 
800 ปีของเมืองเดรสเดน จากน้ันมีเวลาให้ท่านเดินเล่น
บนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัว
เมืองเดรสเดนจากมุมท่ีสวยท่ีสุดริมฝ่ังแม่น้ำเอลเบ้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติคสู่ เมืองโรเธน

เบิร์ก (ROTHENBURG) (400 กม.) เมืองโบราณ
ตั้งแต่ยุคอศัวินท่ียังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี ตัวเมืองถกูลอ้มรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าท่ี
คลาสสิกท่ีสุดเมืองหน่ึงของเยอรมัน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่ีพัก ROTHENBURG หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  โรเธนเบิร์ก - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซน่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU) (251 กม.) เมืองท่ีตั้งปราสาทโฮเฮนชวาน
เกา ท่ีประทับของกษัตริยล์ุดวิกท่ี 2 ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นแรงบัลดาลใจในการก่อสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน 



บ่าย นำท่าน เช้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ท่ีพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 โปรดปราน
ท่ีสุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่าง
หรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่น
อยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็น
ต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิง
นิทรา แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมี
ช่ือเสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับ
ภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์อันเขยีวขจี และทุ่งแรฟท่ีออกดอกเหลอืง
อร่ามสุดสายตาสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (4 กม.) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ท่ีเต็ม
ไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก LUIPOLDPARK หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปดของการเดินทาง  ฟุสเซ่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่
(ZUGSPITZ) (45 กม.) ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ใน
ระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัส
ทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลิน
กับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นท่ีระลึกบนลาน
ซุกสปิตเซ่ พลาซ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อ ก่อนนำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟ  ... 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (117 กม.) 
แห่งแคว้นบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ตาม
เส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 
16-18 เร่ิมจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟ
นเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวา
เรีย สถานท่ีประสูติของกษัตริยล์ุดวิกท่ี  2 
ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ท่ีมิวนิคได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพเม่ือปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานท่ีสำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ 
(RESIDENZ PALACE) ฯลฯ  
นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเกา่ท่ีมีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ี
สำคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคล้ายหัว
หอมใหญ่ เดินเล่นช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายประเภท หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ โรงเบียร์เยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์   
ท่ีพัก HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 



วันท่ีเก้าของการเดินทาง  มิวนิค - ดูไบ - ประเทศไทย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
....... น.  ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อกลับสู่ประเทศไทย 
15.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK050/EK384 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีดูไบ 2345-0305*.*.*. 
วันท่ีสิบของการเดินทาง  ประเทศไทย 
12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

@@@ *** @@@ *** @@@ 
หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กต่ำกว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

1-10 เม.ย.  78,900.- 19,900.- 
8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 

88,900.- 22,900.- 

22 เม.ย.-1 พ.ค. / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 
 

78,900.- 19,900.- 

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.  

83,900.- 19,900.- 

21-30 ต.ค. 88,900.- 19,900.- 
28 ต.ค.-6 พ.ย. / 4-13 พ.ย.  
18-27 พ.ย. / 25 พ.ย.-4 ธ.ค. 

83,900.- 19,900.- 

2-11 ธ.ค. / 9-18 ธ.ค. 88,900.- 19,900.- 
25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-7 ม.ค.66 93,900.- 22,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 
 



อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
-ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่าน้ัน) 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
10. ค่าทิป 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน 
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ กอ่นเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถ
ดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลกูค้าจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ
เท่าน้ัน) 
3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดำเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพำนักหรือ
ศกึษาอยู่เท่าน้ัน  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติ



การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างสำหรับติด
วีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ
พาสปอร์ต ถอืเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสำรองที่นัง่ 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR 
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วน
ต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ 
เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำต๋ัว หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีที่ท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัว
โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 



• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 



• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เก่ียวข้องกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครัง้นี้” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


