
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วในเสน้ทำงแสนสวย ยุโรปตะวนัออก ดินแดน
ที่อบอวลไปดว้ยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม อิ่มเอมกับธรรมชำติที่ถูก
รงัสรรคไ์ดอ้ย่ำงลงตวั ไรก้ำรปรุงแต่งจนท ำใหไ้ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น
มรดกโลก” ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ ์ควรค่ำแก่กำร
เยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่ม บินตรงสู่นครมิวนิคโดยกำรบินไทย พรอ้มอำหำร 
กำรบริกำร ทีพ่กัระดบัพรีเมีย่ม 



ก ำหนดกำรเดินทำง   10-19 เมษำยน 61             ส ำหรบั  ท่ำน 

                                      
วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)       กรุงเทพฯ – มิวนกิ (เยอรมนั)  
21.0  น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 เคำนเ์ตอร ์A สำยกำรบนิไทยชั้นธุรกิจ พบเจำ้หนำ้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบั

พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งเอกสำรต่ำงๆ  
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)           มิวนคิ – โฮเฮนชวำนเกำ – นอยชวำนสไตล–์ เบริช์เทสกำเดน้ 

00.50   น. น ำคณะออกเดินทำงสู่ กรุงมิวนคิ ประเทศเยอรมนั โดยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG924    
06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง  ช่ัวโมง  นาท)ี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมร่ี ซ่ึงเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดีที่สุด ชมความ

สวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายส ีชมทวิทศัน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบ
และธารน า้ล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทน้ีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตาม
จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน , ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสร์ิต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย  

อนัเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทสกำเดน้ เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเตม็ไปด้วยศิ ลปะ
การสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของ
กองทพันาซีทางตอนใต้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  
ทีพ่กั  KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN (หรือเทียบเท่ำ) 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  เบริช์เทสกำเดน้ – ชมเหมืองเกลือพรอ้มกิจกรรม – ฮลัลส์ตำทท ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบรำณ เหมืองเกลือที่มีอายุมากกว่า  ปี และยังคงใช้เป็นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบัน 
โดยนักท่องเที่ยวจะได้น่ังกระเช้าข้ึนไปด้านบนต่อด้วยรถไฟฟ้าและท่านต้องต่างกายแบบเดียวกบัคนงานในยุคเก่าเข้าไปชมลึกลับใต้ดินของเหมือง
เกลือและเข้าไปเรียนรู้กรรมวิธกีารผลิตเกลือและน า้เกลือตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันจากน้ันกจ็ะให้ทา่นได้สไลด์ลงมาจากช้ันบนทลีะระดับ...   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บ่ำย จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมือง ฮลัลส์ตำทท ์เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน ตัวเมืองมีความน่ารักเป็นอย่างมาก ฉากหลัก

เป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Hallstatter See ลดหล่ันตามระดับความสูง ให้ความรู้สึกเหมือนสวยลอยฟ้า โดยเมืองเลก็ๆ 
แห่งน้ีได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... เพลิดเพลินกบัความน่ารักของบ้านเรือนและผู้คน อสิระให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้าที่
ระลึก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบ้านแต่ละหลัง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก บริการทา่นด้วยเมนูพ้ืนเมือง 
ทีพ่กั SEEHOTEL GRUNER BAUM HOTEL HALLSTATT หรือเทยีบเทา่ 
  ** ข้อแนะน าของ โรงแรมน้ี แนะน าว่าคืนก่อนหน้าที่เวียนนาควรจะจัดกระเป๋าใบเลก็ไว้  ใบส าหรับพักที่น่ี **  เนือ่งจำกโรงแรมทีไ่ดม้ำตรฐำน

ในเมืองฮลัสตำททม์ีจ ำนวนนอ้ย อำจไม่เพยีงพอรองรบันกัท่องเที่ยว อำจจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นเมืองในกำรพกัคำ้งแรม ซ่ึงทำงบริษทัจะคดัเลือก
โรงแรมทีเ่หมำะสมใหก้บัลูกคำ้ 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4)   ฮลัลส์ตำทท ์– เวียนนำ – ชอ้ปป้ิงถนนคำรต์เนอร ์
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็นนครโบราณของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก แห่งออสเตรียเป็นเวลากว่า 600 ปี กรุงเวียนนายัง
เป็นโลกแห่งการดนตรีคลาสสกิ ที่หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริญ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลาง
แห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่ม่ังค่ังด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก” 
ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลทผู้์ย่ิงใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่น่ีเช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท 
และ ลุดวิกฟันเบโธเฟน เร่ิมต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, 
มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสงู ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจ
กลางเมือง และยังเป็นที่ ต้ังของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ”Johannes Straussศิลปินที่มีช่ือเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the 

beautiful blue Danube 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
จากน้ันสู่ย่านช้อปป้ิงของกรุงเวียนนา ถนนคำรต์เนอร ์(Kartner StraBe) ตลอดสองข้างทางจะเตม็ไปด้วยร้านรวงมากมาย เป็นถนนการค้าที่
ต้ังอยู่ใจกลางเมือง ในย่านช้อปป้ิงที่หรูหราและโด่งดัง มีสินค้าต่างๆ ของยุโรปมากมาย เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่าชาวเวียนนาที่ออกมาท า
กจิกรรมเช่น การแสดงปิดหมวก โชว์วาดภาพเหมือน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” St.Stephan ซ่ึงตั้งอยู่โดดเด่นเป็น
สง่า เป็นสญัลักษณ์ของกรุงเวียนนา 
 

 

  

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ซีโครงหมูเวียนนา ณ ร้าน The Rip of Vienna ที่ใครมา ต่างไม่พลาดที่จะล้ิมลองความอร่อย      
ทีพ่กั  MELIA VIENNA HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 
 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง    (5)   เวียนนำ – พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์– เชสก้ีคลุมลอฟ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสตัว์ที่พระนางมาเรีย เทเรซาจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ารัส
ให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย อุทยานโดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ 
การยกย่องว่า เป็นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลกแล้ว  
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหาร บริการทา่นด้วยเมนู อาหารพ้ืนเมือง  



 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งขึ้ นเมื่อค.ศ. ซ่ึงมีอาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศ
ออสเตรียและเยอรมนีด้วยประวัติศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าท าให้องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก อสิระให้ทา่นเดินชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้   
ครุมลอฟ เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 99  เมืองน้ีต้ังอยู่ริมสองฝั่งของแม่น า้วัลตาวา 
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า  หลัง ได้รับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก ไป 
ชมวิวทวิทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา บนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อสิระ
ให้ทา่นเดินเที่ยวชมเมืองที่ยังคงความเป็นอมตะ ถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนยังเป็นแบบยุค โบราณ และถ่ายภาพได้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก  
ทีพ่กั  RUZE  HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 
วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)         ปรำก - ปรำสำทปรำก – สะพำนชำรล์ – ชมเมืองปรำก  –  ชอ้ปป้ิง  
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเข้า กรุงปรำก (3  ชม.)เมืองที่ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองสุด โรแมนติกอีกเมืองหน่ึงของโลก อาจเพราะมีสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่
เก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการ
ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เม่ือ ค.ศ. 99  จึงไม่แปลกใจที่นักเดินทางจากทั่วโลก มักแวะเวียนไปท่องเที่ยว "เมืองปรำก" 
(Prague) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดใน "สาธารณรัฐเชก็"จากน้ันท่านสามารถช้อปป้ิง หรือเดินชมเมืองได้ตามอิสระ โดยมีไกด์คอยแนะน าให้
ทา่นทราบถึงเส้นทางการเดินช้อปป้ิง สินค้าที่ท่านสามารถจะได้ช้อปน้ันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์เนม หลากหลายย่ีห้อ สินค้า เสื้อผ้า ของที่
ระลึกมากมาย 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารพ้ืนเมือง 
  น าท่านเข้าชม ปรำสำทแห่งกรุงปรำก สร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกนิเนสส์บุค๊ ว่าเป็นปราสาท

โบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พ านักของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถเ์ซนตไ์วตสั ที่
เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน า้พุ รูปป้ันนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้ง โอลดร์อยลัพำเลซ (พระรำชวงั
เก่ำ) และโกลเดน้เลน (ถนนสำยทองค ำ) ซ่ึงเคยใช้เป็นที่พ านักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพ่ือเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองค า ที่จะท าให้
ทา่นย้อนไปถึงความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต น าทา่นเดินสู่ สะพำนชำรล์ สะพานเก่าแก่สญัลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วย
รูปป้ันของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งน้ี ต้องขอพรจาก นกับุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเป็น
เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ริมฝั่งแม่น า้วัลตาวา ท่านจะได้เหน็สถาปัตยกรรมที่งดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอย
ดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเย่ียม...  อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันงดงามของเมืองหลวงอันมีเสน่ห์แห่งน้ี พร้อมกับ
ช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย กบัการช้อปป้ิงสินค้ามากมาย ทั้งของที่ระลึก หรือจะเลือกช้อปป้ิงแบรนด์เนม มากมาย กบัถนนช้อปป้ิงบริเวณใกล้ๆ กับ
นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทยช่ือดังแห่งกรุงปราก ขอรับรองความอร่อยโดยเชฟฝีมือคนไทยการันตี และเป็นร้านที่ได้รับรางวัล
ร้านอาหารคุณภาพอย่างล้นหลาม 

  ทีพ่กั  HILTON PRAGUE OLD TOWN HOTEL  (หรือเทียบเท่ำ) 
 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)         ปรำก - คำรโ์ลวี วำรี – นูเรมเบริก์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง  คำโลวี่ วำรี เมืองน ้ ำแร่ น าท่านชมความงดงามของเมือง คำโลวี่ วำรี  “เมืองน ้ ำแร่” แสนสวยที่สุดแห่งหน่ึงของ
โบฮีเมียลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น า้เทปล้าดินแดนแห่งน้ี เป็นที่ค้นพบแหล่งน า้แร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน า้พุเมืองน้ีเป็นที่นิยมในการ
เข้าคอร์สสปา เพ่ือรักษาสขุภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างย่ิง ทั้งอาคารบ้านเรือนหลากสี ที่ต้ังเรียง
รายอยู่ริมแม่น า้กลางเมือง  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร มื้อน้ีเสร์ิฟทา่นด้วยเมนูขึ้นช่ือของเมือง "เป็ดโบฮีเมียน"  
 น าท่านมุ่งสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) (เดินทาง  ชม.  นาท)ี  เมืองที่ต้ังของพรรคนาซี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1935 น าท่านชม THE SITE OF 

NAZI PARTY TRAILS ที่ชุมนุมสวนสนามของพรรคนาซี เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลของพรรคนาซีที่ย่ิงใหญ่ของจอมเผดจ็การฮิตเลอร์ ก่อนน าท่านเดิน 
ชมเมืองโบราณ ที่มีอายุกว่า 950 ปี ซ่ึงถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ท าการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม  

เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยาย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี  
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  
ทีพ่กั  LE MERIDIEN GRAND NUREMBURG HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 
 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8) นูเรมเบริก์ – มิวนคิ – BMW WORLD  - ชอ้ปป้ิง – จตุรสัมำเรียน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเข้าสู่ มิวนคิ ( .  ชม.) น าทา่นแวะถ่ายรูปด้านนอก สนำมกีฬำ Allianz Arena ที่ต้ังสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ยอดทมีแห่งเยอรมัน 
เจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป (UEFA Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตัวสนามจุผู้ชมได้
ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลย่ีอันทนัสมัยสุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็นวัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง 
ทนต่อทุกสภาพอากาศ ...  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  



จากน้ันน าท่านเข้าชม BMW WORLD อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอม็
ดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซ้ือของที่ระลึกของบีเอม็และมินิคูเปอร์ จากน้ันอสิระให้ทา่นได้ช้อปป้ิง เร่ิมจากโรงละครแห่งชำติเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียนสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 ได้ช่ือว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี หรือจะเดินไปที่ หอระฆงัหรือที่
เรียกว่ำ Glockenspiel  ศำลำว่ำกำรเมืองหลงัใหม่ หรือ นอยเยอรทัเฮำส ์ (Neue Rathaus) จัตุรัสมาเรียมพลัสเป็นที่ต้ังร้านขายของแบรนดเ์นม
รำคำแพง และเป็นที่ต้ังของโรงแรมหรูระดับ  ดาวนักทอ่งเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรสั
มำเรียน เป็นใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นร าที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถึงเวลา .  น. และ 
.  น. ของทุกวันจะได้รับความสนใจจากนักทอ่งเที่ยวที่มาเยือนเน่ืองจากจะมีการแสดงการออกมาเต้นของตุก๊ตา ณ หอระฆงั 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์บาวาเร่ียน พร้อมเมนูขาหมูเยอรมันอนัเล่ืองช่ือ ให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยกบัอาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สวยงาม      

ที่พัก  KEMPINSKI VIER JAHRESZEITEN HOTEL (หรือเทยีบเทา่) 
วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง (9)  มิวนคิ – สนำมบนิ - TAX REFUND     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันอสิระให้ทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจบริเวณโรงแรมที่พัก ก่อนอ าลากรุงมิวนิค  
10.3  น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเชค็อนิ  

14.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 925  

 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง          (10)          กรุงเทพฯ  
06.3  น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ... 

************************ 
     

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้
เป็นส ำคญั เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 
 



อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบั  ท่ำน 

ประเภทผูเ้ดินทำง อตัรำค่ำบริกำร รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 258,800.- 255,800.- 256,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 245,800.- 242,800.- 243,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 232,800.- 229,800.- 230,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 209,800.- 206,800.- 207,800.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 38,000.- 38,000.- 38,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ  ท่ำน** 
- ** กรณีออกเดินทำง -  ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 20,000.- บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=210&PeriodID=344


เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   
ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง   วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

2558 

2428 

2298 

2068 

380 

1558 

2558 

2428 

2298 

2068 

380 

1558 

 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นธุรกิจ ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 



2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนใน
ต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นทีท่ำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศ
ไทย  

 

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 
1.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา  หน้าขึ้นไป)  โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรด
แนบมาด้วยคะ) 



.  รูปถ่ายสขีนาด  น้ิว  จ านวน  รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ  เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เทา่นั้น 

.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่อนุญาตให้ลางาน  
·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑตู) 
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนา
สมุดบัญชี ย้อนหลัง  เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่าย
ส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง  เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   
   ส าเนาบัตรประชาชน  
   .หลักฐานการงาน  
   .จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

   4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า  ปี  
   5. ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
   6. หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ  ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัทา่นใดทา่นหน่ึง ท า
ที่เขต หรืออ าเภอเทา่น้ัน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง  วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า ,  บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  
 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 



1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษา
เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 
 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของทา่นที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน 
และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมใน
การย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง 

เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ 
หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับ
การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรง
ตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการ



เดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ น
ระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่
ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความ
ประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าว
ในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ 
จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่
คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมีค่าในกรณีสญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดินทาง 
21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


