
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมนั-ออสเตรีย-สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร ัง่เศส 9 วนั 

นัง่รถไฟด่วน TGV ยอดเขาจุงฟราวน์  
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ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู  

22:00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่บริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัท่ีสอง สนามบินสุวรรณภมิู - มิวนิค (เยอรมนี) - ฟสุเซ่น  

02:00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK377/EK049  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบนิดูไบ *.*.*.    

13:15 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี ….หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ….น าท่าน ชมจตัรุสัมาเรียน (MARIEN PLATZ) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค 

ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ที่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มี

ความสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ ที่ต ัง้ของโอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! ขาหมเูยอรมนั 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) ...... 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสาม   ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฮอลสตทั-อนิสบ์รูค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถิ่น (กรณีหมิะตกหนกัรถไม่สามารถขึ้นไดน้กัท่องเที่ยวตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) ขึ้นสู่ปราสาทนอย

ชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE)  ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาทซึง่เป็นตน้แบบ

ปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮลัลท์ทัท ์(HALLSTATT) ชมความสวยงามของเมอืงริมทะเลสาบ 

  
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอินบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (114 กม.) เมอืงเลก็ๆ ริมแม่น า้อนิน ์อยู่

ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ทีโ่อบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่

ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแม่น า้อินน ์ถูกโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั AUSTROTEL HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสี่   อนิเทอรล์าเกน้ (สวิสเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง

สมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ต ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึง่ต ัง้ขึ้นเพือ่ร าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรียออกไปจากเมอืง ..น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคาร

บา้นเรือนทีม่อีารค์เดคชัน้ลา่งและมมีขุยื่นออกมาทีช่ ัน้บน แสดงใหเ้ห็นถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอ

เนสซองส ์  น าท่านชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ทีส่รา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิเิลีย่นที ่1 

หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึง่

เคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบคุคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

  
 

 ระหว่างทางผ่าน เมอืงวาดุส (VADUZ) (172 กม.) รฐัลกิเตนสไตน ์ เมอืงแสนเหงาตัง้อยู่ริมแม่น า้ไรน ์(RHINE 

RIVER) อสิระชมเมอืงตามอธัยาศยั ... 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (198 กม.) เมอืงทีส่วยงามขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบเบรียนซ์

เซอรซ์แีละทนุเน่อซ ีใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้และของทีร่ะลกึจากประเทศสวสิฯ.... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CITTY OBERLAND HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นัง่รถไฟ+กระเชา้ - ลูเซิรน์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีกรินเดอรว์าลว ์เพือ่พาท่านนัง่กระเชา้ไอเกอรเ์อก็ซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่

สถานี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลาเพยีง 15 นาท ีและต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์TOP OF EUROPE 

เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะ จากนัน้อสิระให ้

ท่านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการเลน่หมิะ  

  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราวน์ 

บ่าย น าท่าน นัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ความสวยงามอกีหนึ่ง

บรรยากาศ 

  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (69 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์..อสิระถ่ายรูปกบั

อนุสาวรียส์งิโตหนิสญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ …จากนัน้ถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปล และทะเลสาบลูเซริน์ 
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ค า่ รบัประทานอาหรค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! ฟองดูว ์ 

ทีพ่กั IBIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก ดีจอง - ปารีส - นัง่รถไฟด่วน TGV 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุ่งหนา้สู่ เมอืงดจีอง (DIJON) (327  

กม.) เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส *.*.*. โดย

รถไฟด่วน TGV ...... น าท่าน

เดนิทางสู่ ท่าเรือเพือ่ลอ่งเรือ ชม

ความสวยงาม ของสถานที่ส  าคญัคู่บา้นคู่เมอืงริม

สองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน

และอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนส

ซองส ์ซึง่ไดร้บัการ อนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทาง

ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อ

ว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก *.*.*. ในกรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่า

ปกตหิรือมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไม่

สามารถด าเนินการได ้*.*.*. 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั IBIS PARIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัท่ีเจด็ ปารีส - พระราชวงัแวรซ์าย 



    

 
หนา้ท่ี 6 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มไีกด์

พระราชวงับรรยาย) สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของ

พระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม

ทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิิตรบรรจง 

ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่ง

ประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรน์ิเจอรช์ ัน้ด ีอาทิ

เช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้ง

สนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรว  มเร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรือ อดตีพระราชวงัลูฟว ์ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่

เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้

หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต ….ชม จตัรุสัทรอคาเดโร 

อสิระถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน …อสิระให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครีม, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ 

  
 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, 

นาฬกิา, น า้หอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูหอยเอสคาโกร ์สเต็ก ไวน ์

ทีพ่กั IBIS PARIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีแปด ปารีส - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ...น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อเดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21:55 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK076 / EK372   

วนัท่ีเกา้ สนามบินสุวรรณภมิู 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีดู่ไบ 0635-0940 *.*.*. 

19:15 น.     (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 
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****************************** 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

29 เม.ย.-7 พ.ค. / 31 พ.ค.-8 มิ.ย. 100,900.- 

18,500.- 

17-25 มิ.ย. / 24 มิ.ย.-2 ก.ค. / 15-23 ก.ค.  

29 ก.ค.-6 ส.ค. / 26 ส.ค.-3 ก.ย. / 2-10 ก.ย.  

15-23 ก.ย. / 30 ก.ย.-8 ต.ค.   

7-15 ต.ค. / 18-26 ต.ค. / 28 ต.ค.-5 พ.ย.  

4-12 พ.ย. / 18-26 พ.ย. / 25 พ.ย.-3 ธ.ค. 

2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค. 

100,900.- 

24 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 110,900.- 19,500.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
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5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

9. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไข  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบริษทัฯอีกครัง้นึง) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย 

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีที่ท่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหตุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  
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• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดั

จ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามา

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย

นัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึ

ท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั  อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้

ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึง

ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย 

(โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีาร

ปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าว 

บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 


