
 

แกรนดเ์ยอรมนี 10 วนั 
แฟรงคเ์ฟิรท์ - ไลพซิ์ก - พอตสดมั - เบอรล์นิ - เดรสเดน 

โรเธนเบริก์ - ฟสุเซ่น - ซกุสปิตเซ่ – มิวนิค 

 

 



กาํหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่างตามรายการ ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู        

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - แฟรงคเ์ฟรท์       

01.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK385/EK045  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ  0445-0825 *.*.* 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมอืงหลวงทางเศรษฐกจิ

ของทวปียุโรปแห่งน้ีต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้ไมนแ์ละมพีพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ถอืเป็นศูนยก์ลางทาง

การเงนิของทวปียุโรป ธนาคารกลางยุโรป ยงัจดัวา่เป็นหน่ึงในเมอืงทีม่ ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในเยอรมนี เป็นเพยีงเมอืง

เดยีวในประเทศทีม่หีมูต่กึระฟ้า นอกจากน้ีเมอืงน้ียงัเป็นทีรู่จ้กักนัด ีในฐานะเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพพิธิภณัฑ์

ระดบัโลกและไวนแ์อปเป้ิลรสเลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงทางเศรษฐกจิของสหภาพยุโรป ....หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ... 

นาํท่าน ชมบรเิวณจตัรุสัรอืเมอร ์(ROMERBERG) ย่านใจกลางเมอืงเก่า อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลาวา่การเมอืง 

(THE ROMER) ศิลปะแบบโกธคิ ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่การเมอืง ท่านจะ

พบกบัอาคารกึ่งไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้ส ์ทีเ่รยีกวา่ ออสไซเลอ่ (OSTZEILE) ก่อสรา้งขึ้นมาใหม่

โดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถกูทาํลายหมดสิ้นเมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ทีส่องไดท้กุ

รายละเอยีด ถ่ายภาพความสวยงามของนํา้พแุห่งความยุตธิรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ทีต่ ัง้

เด่นเป็นตระหงา่นอยู่กลางลาน อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายบรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิง ย่านถนนซายล ์

(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดของประเทศเยอรมนีทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ…. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั FRANKFURT หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  แฟรงคเ์ฟรท์ - ไลพซิ์ก      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไลพซ์กิ (LEIPZIG) (396 กม.) เมอืงทีเ่กอเธ่นกัประพนัธช์ื่อดงัของเยอรมนั ยก

ใหเ้ป็นลติเตลิปารสี จากความเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ และมชีื่อเสยีงเต็มไปดว้ยนิสติ นกัศึกษา และ

บารเ์ครื่องดืม่ต่างๆ รา้นกาแฟ รา้นอาหารดีๆ  มากมาย นอกจากน้ียงัเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการพฒันาใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้อย่างรวดเร็วทีสุ่ด เพือ่ใหส้มกบัทีป่ระเทศเยอรมนัตอ้งการใหไ้ลพซ์กิเป็นศูนยก์ลางของ

เยอรมนี (CENTER OF GERMANY) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่าน เขา้ชมชมอนุสาวรยีส์งครามทีใ่หญ่ทีสุ่ด (MONUMENT TO THE BALTTLE OF THE 

NAATIONS) ระลกึถงึการสูร้บครัง้ยิง่ใหญ่เมือ่ปี 1813 สรา้งขึ้นเพือ่สดุดชียัชนะของกองทพันโปเลยีนใน

ยุทธการทีไ่ลพซ์กิ (BALTTE OF LEIPZIG) เมือ่ปี 1913 ครบ 100 ปี ซึง่มคีวามสูง 91 เมตร... 



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั WESTIN หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ีสีข่องการเดินทาง  ไลพซิ์ก - พอตสดมั - เบอรล์นิ     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงพอตสดมั (POTSDAM) (172 กม.) อกีหน่ึงเมอืงสวยของอดตีเยอรมนัตะวนัออก ซึง่ถกู

ซ่อนเก็บไวห้ลงักาํแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี ...นาํท่าน เดนิชมพระราชวงัฤดูรอ้นของปรสัเซยี (ชื่อเดมิ

ของเยอรมนี) ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็นตน้มา โดยตัง้ชื่อไวว้่า พระราชวงัซองส ์ซูซ ี(SANS SOUCI) ซึง่เป็น

ภาษาฝรัง่เศสในความหมายวา่ ไรก้งัวล  

**การเขา้ชมพระราชวงัซองส ์ซูซ ีมขีอ้จาํกดัเรื่องจาํนวนผูเ้ขา้ชม หากเขา้ไมไ่ด ้บรษิทัฯ จะจดัชมวงัอืน่ทดแทน** 

นาํท่าน เขา้ชมภายในวงัซึง่มคีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาท ิไชนีส ท ี

เฮา้ส ์ซุม้ศาลาต่างๆ ทีโ่ดดเด่นโดยศิลปะแบบร็อกโกโก รวมท ัง้อทุยานในแบบสวนฝรัง่เศส  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรล์นิ (BERLIN) (36 กม.) นครหลวงปจัจบุนัของเยอรมนั หลงัจากการรวมตวัของ

เยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสร ีและเยอรมนัตะวนัออกในฝ่ายคอมมวินิสตท์ีแ่บ่งแยกกนัมานานร่วม 50 ปี 

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที2่  

นาํท่าน เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึง่จดัแสดงผลงานทางศิลปะของอารย

ธรรมทีเ่คยเฟ่ืองฟูในเอเชยีไมเนอร ์เช่น กรกี, เปอรเ์ซยี, ไบแซนไทน ์ฯลฯ วตัถทุีน่าํมาจดัแสดงลว้นมค่ีา ไม่

วา่จะแท่นบูชาเทพเจา้ซอีสุ จากเมอืงเพอรก์ามอนในตรุก ีหรอืจะเป็นชิ้นส่วนดา้นหนา้ของหอ้งทอ้งพระโรง

ใหญ่จากกรุงบาบโิลนในสมยัพระเจา้เนบูซดัเนสซารท์ี ่2 และประตูหุม้ดว้ยแผ่นกระเบื้อง จากนัน้นาํท่านเทีย่ว

เบอรล์นิอนัยิง่ใหญ่และสงา่งาม  

ชมพพิธิภณัฑช์ารล์ ีเชค็พอ้ยส ์(CHARLIE CHECKPOINT) จดุตรวจคนเขา้-ออก ของ 2 ฝัง่เบอรล์นิ ซึง่

ท่านจะไดเ้หน็ภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝัง่ตะวนัออกสู่ฝัง่ตะวนัตก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  BERLIN หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  เบอรล์นิ - เดรสเดน    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมเมอืงเบอรล์นิทีไ่ดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหส้วยงาม และดูยิง่ใหญ่ดงัเดมิ นาํท่านชม 2 ฝัง่นคร

เบอรล์นิ ท ัง้ตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภาพกาํแพงเบอรล์นิ (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) 

อดตีแห่งการแบ่งแยกทีป่จัจบุนัเหลอืเพยีงไมก่ีก่โิลเมตร เพือ่เก็บไวเ้ป็นอนุสรณใ์หก้บัคนรุ่นหลงั ถ่ายรูปคู่กบั

ประตูชยับราเดนเบริก์ ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเยอรมนัฝัง่ตะวนัออก, ถนนอนุเท่อร ์ลนิเดน้ทีเ่ปรยีบไดก้บัชองป์  

เอลเิซ่แห่งปารสี, ย่านเขตเมอืงเก่าทีป่ระกอบไปดว้ยโบสถส์าํคญั และอาคารทรงคลาสสคิมากมาย อนุสาวรยี ์

แห่งชยัชนะมคีวามสูง 67 เมตร ตัง้อยู่บนถนน 17 ม.ิย. เป็นสญัลกัษณข์องสงครามต่อตา้นฝรัง่เศส สรา้งใน

ปี ค.ศ.1873 ความเจรญิไดเ้ขา้มาพฒันาเมอืงท ัง้ 2 ฝัง่จนยากทีจ่ะแยกแยะวา่ตรงไหนคอืเขตตะวนัออก หรอื

ตะวนัตก ผ่านชมพระราชวงัชาลอ็ตเทนเบริก์อนัสวยงาม เดมิเป็นทีป่ระทบัฤดูรอ้นในสมเดจ็พระราชนีิโซเฟีย



ชาลอ็ต ….ชมโบสถไ์กเซอร ์วลิเฮม เกต คนิสเคริช์ หรอืเมโมเรยีลเชริช์ ทีย่งัคงร่องรอยความเสยีหายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 ปจัจบุนัไดม้กีารสรา้งโบสถก์ระจกสนีํา้เงนิครามอยู่เคยีงขา้ง ใกลก้นัมหีา้งสรรพสนิคา้ 

KADEWE ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเบอรล์นิ แลว้อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมอืงเดรสเดน (DRESDEN) (193 กม.) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี เป็นเมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืง

และรํา่รวยมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง รวมท ัง้ศิลปะวฒันธรรมและสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม และทรงคุณค่าทาง

ประวตัศิาสตร ์จนไดร้บัฉายาวา่นครฟลอเรน้ซ ์แห่งลุม่แมน่ํา้เอลเบ  

นาํท่าน ชม GREEN VAULT หอ้งจดัแสดงเครื่องอญัมณี และทรพัยส์นิสว่นพระองคข์องพระเจา้ออกุส๊ตสุ

ที ่2 ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE 

WORLD” 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั WESTIN BELLEVUE หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  เดรสเดน - โรเธนเบิรก์   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ผ่านชมความงามภายในสวนของพระราชวงัสวงิเกอร ์อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคทีง่ดงาม และ

รอดพน้จาการทาํลายของผ่ายสมัพนัธมติร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่

เก่าแก่และสวยงาม  

นาํท่าน ชมกาํแพงกระเบื้องเคลอืบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดบัดว้ยกระเบื้องเคลอืบไมเซ่น 

ถงึ 25,000 แผน่ ความยาว 102 เมตร ทีร่อดพน้จากการถกูโจมตทีางอากาศเมือ่คราวสงครามโลกครัง้ทีส่อง

ไดอ้ย่างเหลอืเชือ่  

อสิระถ่ายรูปดา้นนอกของโบสถแ์ห่งเดรสเดน (DRESDEN FRAUENKIRCHE) ทีไ่ดร้บัการบูรณะขึ้นมา

ใหมเ่กอืบ 100% ตัง้แต่ปี 1994 และเพิง่เสร็จสมบูรณล์งเมือ่ปี 2006 เพือ่เป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของ

เมอืงเดรสเดน จากนัน้มเีวลาใหท่้านเดนิเลน่บนลาน BALCONY OF EUROPE เพือ่บนัทกึภาพตวัเมอืงเด

รสเดนจากมมุทีส่วยทีสุ่ดรมิฝัง่แมน่ํา้เอลเบ ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดนิทางตามเสน้ทางสายโรแมนตคิสู่ เมอืงโรเธนเบริก์ (ROTHENBURG) (400 กม.) เมอืงโบราณตัง้แต่

ยุคอศัวนิทีย่งัไดร้บัการดูแลและอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีตวัเมอืงถกูลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเมอืงเก่าทีค่ลาสสกิ

ทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของเยอรมนั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั ROTHENBURG หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  โรเธนเบิรก์ - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ฟสุเซ่น  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU) (251 กม.) เมอืงทีต่ ัง้ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

ทีป่ระทบัของกษตัรยิล์ดุวกิที ่2 ในวยัเยาว ์ซึง่เป็นแรงบลัดาลใจในการก่อสรา้งปราสาทนอยชวานชไตน ์ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูขาหมเูยอรมนั 

บ่าย นาํท่าน เชา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ทีพ่ระเจา้ลดุวกิที ่2 โปรดปราน

ทีสุ่ด เป็นสถาปตัยกรรมโรมานส ์และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาดว้ยศิลปะแบบอารท์นูโว ตัง้โดดเด่นอยู่

บนเนินเขาสูง เหมอืนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นตน้แบบใหว้อลทด์สินียน์าํไปสรา้งปราสาทเจา้หญงินิทรา 

แลว้นาํท่านเดนิทางตามถนนสายโรแมนตคิอนัมชีื่อเสยีง (ROMANTIC STRASSE) เพลดิเพลนิกบัภาพ

ชนบทอนังดงาม ผ่านพื้นทีเ่กษตรกรรม ทุ่งหญา้เลี้ยงสตัวอ์นัเขยีวขจ ีและทุ่งแรฟทีอ่อกดอกเหลอืงอร่ามสุด

สายตาสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (4 กม.) เมอืงสาํคญับนเสน้ทางสายโรแมนตคิสตราสเซ่ ทีเ่ต็มไปดว้ย

สถาปตัยกรรมในยุคเฟ่ืองฟูของเยอรมนัเรอเนสซองต ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LUIPOLDPARK หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  ฟสุเซ่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) (45 กม.) ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั ใน

ระดบั 2,964 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเลปานกลาง สมัผสัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ ใหท่้านมโีอกาสได ้

เพลดิเพลนิกบัการเลน่หมิะและถ่ายรูปสวยๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย มเีวลาใหท่้านเพลดิเพลนิกบัลานหมิะต่อ ก่อนนาํท่านเดนิทางกลบัโดยรถไฟ  ... 

นาํท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินิค (MUNICH) (117 กม.) แห่งแควน้บาวาเรยีรฐัใหญ่ทางตอนใตข้อง

เยอรมนั ตามเสน้ทางสายโรแมนตคิสตราสเซ ่โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที ่16-18 เริ่มจากชมบรเิวณรอบ

นอกของพระราชวงันิมเฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) พระราชวงัฤดูรอ้นของบาวาเรยี สถานทีป่ระสูตขิอง

กษตัรยิล์ดุวกิที ่ 2 

ผ่านชมบรเิวณสนามกฬีาโอลมิปิค ทีม่วินิคไดร้บัเกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพเมือ่ปี ค.ศ.1972 ก่อนขบัรถพาชม

สถานทีส่าํคญัๆ อาท ิพระราชวงัหลวงเรสซเิดน้ท ์(RESIDENZ PALACE) ฯลฯ  

นาํท่านสู่บรเิวณจตัรุสัมาเรยีน (MARIEN PLATZ) ย่านเมอืงเก่าทีม่สีถาปตัยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท์ี่

สาํคญัของมวินิคเซ่น ศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รูีปแบบคลา้ยหวั

หอมใหญ่ เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายประเภท หรอืเดนิชมชวีติความเป็นอยู่ของคนในมวินิค 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ โรงเบยีรเ์ยอรมนั ฮอฟบราวเฮาส ์  

ทีพ่กั HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง  มิวนิค - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

....... น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมวินิค เพือ่กลบัสู่ประเทศไทย 

15.40 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK050/EK384 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 2345-0305*.*.*. 



วนัท่ีสบิของการเดินทาง  ประเทศไทย 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

@@@ *** @@@ *** @@@ 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิม่ 

ปี 2021 

24 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 9 ม.ค.65 
85,900.- 22,900.- 

ปี 2022 

23 ม.ค.-1 ก.พ. / 31 ม.ค.-9 ก.พ. 

14-23 ก.พ. / 19-28 ก.พ. / 3-12 ม.ีค.  

17-26 มี.ค. / 25 มี.ค.-3 เม.ย. / 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. 

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. 

78,900.- 19,900.- 

25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-7 ม.ค.66 88,900.- 22,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 



10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่

ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอืศึกษา

อยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิ

การเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวี

ซ่าไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่สป่กหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ

ขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทาง

บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 



เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจาํเต็มจาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วน

ต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ 

เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนดั

หยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของ

แต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้

หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทั 

หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียม

วซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 



อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของ

เที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตาม

เงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้

เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถอื

และคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


