ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่ วในเส้นทำงแสนสวย ยุโรปตะวันออก ดินแดน
ที่อ บอวลไปด้ว ยมนต์เ สน่ ห์แ ห่ ง ควำมงำม อิ่ ม เอมกับ ธรรมชำติ ที่ ถู ก
รังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่ งจนทำให้ได้รบั กำรยกย่องให้เป็ น
มรดกโลก” ละเลียดไปกับสถำปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำร
เยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่ม บินตรงสู่นครมิวนิคโดยกำรบินไทย พร้อมอำหำร
กำรบริกำร ทีพ่ กั ระดับพรีเมีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง 10-19 เมษำยน

61

สำหรับ

ท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมัน)
21.0 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 เคำน์เตอร์ A สำยกำรบินไทยชั้นธุรกิจ พบเจ้ำหน้ำของบริษทั ฯ รอต้อนรับ
พร้อมอำนวยควำมสะดวกเรือ่ งเอกสำรต่ำงๆ
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
(2)
มิวนิค – โฮเฮนชวำนเกำ – นอยชวำนสไตล์– เบิรช์ เทสกำเด้น
00.50 น. นำคณะออกเดินทำงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG924
06.45 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทาง ชั่วโมง นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้ นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็ นจุ ดชมวิวปราสาทที่ดีท่สี ุด ชมความ
สวยงามของป่ าไม้ และบ้ านพักสไตล์ชาเล่ย์ท่ปี ระดับประดาไปด้ วยดอกไม้ หลากหลายสี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบ
และธารนา้ ล้ อมรอบ ภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้ อย่างอลังการ ปราสาทนี้สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 18–19 รั ชสมัยของพระเจ้ าลุดวิกที่ 2 ตาม
จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย ชม ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องฮอลล์ท่ีใช้ ในการแสดงโอเปร่ าและ
คอนเสิร์ต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้ กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้ จาลองแบบไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย
อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์ เทสกำเด้น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด 1 ใน 6 เส้ นทางแสนสวยและยังเป็ น เส้ นทางเก่าแก่ท่สี ุดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการสารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้ วยศิ ลปะ
การสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้ วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของ
กองทัพนาซีทางตอนใต้

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN (หรือเทียบเท่ำ)

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง

(3)

เบิรช์ เทสกำเด้น – ชมเหมืองเกลือพร้อมกิจกรรม – ฮัลล์สตำทท์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบรำณ เหมืองเกลือที่มีอายุมากกว่า
ปี และยังคงใช้ เป็ นโรงงานผลิตเกลือได้ ถึงปัจจุ บัน
โดยนักท่องเที่ยวจะได้ น่ังกระเช้ าขึ้นไปด้ านบนต่อด้ วยรถไฟฟ้ าและท่านต้ องต่างกายแบบเดียวกับคนงานในยุคเก่าเข้ าไปชมลึกลับใต้ ดินของเหมือง
เกลือและเข้ าไปเรียนรู้กรรมวิธกี ารผลิตเกลือและนา้ เกลือตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันจากนั้นก็จะให้ ทา่ นได้ สไลด์ลงมาจากชั้นบนทีละระดับ...

เที่ยง
บ่ำย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลล์สตำทท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน ตัวเมืองมีความน่ารักเป็ นอย่างมาก ฉากหลัก
เป็ นภูเขาสูงชัน บ้ านเรือนในเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Hallstatter See ลดหลั่นตามระดับความสูง ให้ ความรู้สึกเหมือนสวยลอยฟ้ า โดยเมืองเล็กๆ
แห่งนี้ได้ รับการยกย่องจาก UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก... เพลิดเพลินกับความน่ารักของบ้ านเรือนและผู้คน อิสระให้ ทุกท่านเลือกซื้อสินค้ าที่
ระลึก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสีสนั ของบ้ านแต่ละหลัง

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก บริการท่านด้ วยเมนูพ้ ืนเมือง
SEEHOTEL GRUNER BAUM HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเท่า
** ข้ อแนะนาของ โรงแรมนี้ แนะนาว่าคืนก่อนหน้ าที่เวียนนาควรจะจัดกระเป๋ าใบเล็กไว้ ใบสาหรับพักที่น่ี ** เนือ่ งจำกโรงแรมทีไ่ ด้มำตรฐำน
ในเมืองฮัลสตำทท์มีจำนวนน้อย อำจไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว อำจจำเป็ นต้องเปลีย่ นเมืองในกำรพักค้ำงแรม ซึ่งทำงบริษทั จะคัดเลือก
โรงแรมทีเ่ หมำะสมให้กบั ลูกค้ำ
วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4)
ฮัลล์สตำทท์ – เวียนนำ – ช้อปปิ้ งถนนคำร์ตเนอร์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็ นนครโบราณของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก แห่งออสเตรียเป็ นเวลากว่า 600 ปี กรุงเวียนนายัง
เป็ นโลกแห่งการดนตรีคลาสสิก ที่หมู่มวลมนุษย์ให้ การยกย่องและสรรเสริญ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็ นศูนย์กลาง
แห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุ บัน “เวียนนา” เป็ นเมืองที่ได้ รับการขนานนามว่ า “เป็ นเมืองที่ม่ังคั่งด้ วยศิลปะและการดนตรี ระดับโลก”
ชื่อเสียงนี้เป็ นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผ้ ูย่ิงใหญ่ท่ไี ด้ ใช้ ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้ างผลงานฝากไว้ ท่ีน่ีเช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ ท
และ ลุดวิกฟันเบโธเฟน เริ่มต้ นจากเข้ าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ,
มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจาเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจ
กลางเมื อง และยังเป็ นที่ต้ังของ“อนุ สาวรี ย์โยฮันสเตร้ าส์ จู เนียร์ ”Johannes Straussศิ ลปิ นที่มีช่ ื อเสียงก้ องโลก เจ้ าของบทเพลงอมตะ By the
beautiful blue Danube
ค่า
ทีพ่ กั

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นสู่ย่านช้ อปปิ้ งของกรุงเวียนนา ถนนคำร์ตเนอร์ (Kartner StraBe) ตลอดสองข้ างทางจะเต็มไปด้ วยร้ านรวงมากมาย เป็ นถนนการค้ าที่
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในย่านช้ อปปิ้ งที่หรูหราและโด่งดัง มีสินค้ าต่างๆ ของยุโรปมากมาย เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่าชาวเวียนนาที่ออกมาทา
กิจกรรมเช่น การแสดงปิ ดหมวก โชว์วาดภาพเหมือน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้ อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” St.Stephan ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็ น
สง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ซีโครงหมูเวียนนา ณ ร้ าน The Rip of Vienna ที่ใครมา ต่างไม่พลาดที่จะลิ้มลองความอร่ อย
MELIA VIENNA HOTEL (หรือเทียบเท่ำ)

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
(5)
เวียนนำ – พระรำชวังเชิรน์ บรุนน์ – เชสกี้ คลุมลอฟ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม พระรำชวังเชิรน์ บรุนน์ ชมความงามวิจิตรตระการตาของตาหนักล่าสัตว์ท่พี ระนางมาเรีย เทเรซาจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ดารัส
ให้ สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นวิมานจักรพรรดิแห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย อุทยานโดยรอบและพระตาหนัก ได้ รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้ รับ
การยกย่องว่า เป็ นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกแล้ ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่านด้ วยเมนู อาหารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางไปยัง เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเมื่อค.ศ.
ซึ่งมีอาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศ
ออสเตรียและเยอรมนีด้วยประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทาให้ องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้ เมืองครุมลอฟเป็ นเมืองแห่งมรดกโลก อิสระให้ ทา่ นเดินชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้
ครุมลอฟ เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 99 เมืองนี้ต้ังอยู่ริมสองฝั่งของแม่นา้ วัลตาวา
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า
หลัง ได้ รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ไป
ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา บนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระ
ให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมเมืองที่ยังคงความเป็ นอมตะ ถนนหนทาง อาคารบ้ านเรือนยังเป็ นแบบยุค โบราณ และถ่ายภาพได้ ตามอัธยาศัย

ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก
ทีพ่ กั
RUZE HOTEL (หรือเทียบเท่ำ)
วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6)
ปรำก - ปรำสำทปรำก – สะพำนชำร์ล – ชมเมืองปรำก – ช้อปปิ้ ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้ า กรุงปรำก (3 ชม.)เมืองที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองสุด โรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก อาจเพราะมีสถาปั ตยกรรมอันหลากหลายที่
เก่าแก่และงดงาม ไม่ ว่าจะเป็ น ปราสาท อาคาร บ้ านเรื อน สะพาน หรื อโบสถ์ รวมถึงมีแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม จนได้ รับการ
ประกาศให้ เป็ นเมืองมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ. 99 จึงไม่แปลกใจที่นักเดินทางจากทั่วโลก มักแวะเวียนไปท่องเที่ยว "เมืองปรำก"
(Prague) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดใน "สาธารณรัฐเช็ก"จากนั้นท่านสามารถช้ อปปิ้ ง หรือเดินชมเมืองได้ ตามอิสระ โดยมีไกด์คอยแนะนาให้
ท่านทราบถึงเส้ นทางการเดินช้ อปปิ้ ง สิน ค้ าที่ท่านสามารถจะได้ ช้อปนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น แบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ สินค้ า เสื้อผ้ า ของที่
ระลึกมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้ าชม ปรำสำทแห่งกรุงปรำก สร้ างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บุค๊ ว่าเป็ นปราสาท
โบราณที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ปัจจุ บันได้ เป็ นที่พานักของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่
เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับประดาไปด้ วยนา้ พุ รูปปั้ นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้ง โอลด์รอยัลพำเลซ (พระรำชวัง
เก่ำ) และโกลเด้นเลน (ถนนสำยทองคำ) ซึ่งเคยใช้ เป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้ เป็ นทองคา ที่จะทาให้
ท่านย้ อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต นาท่านเดินสู่ สะพำนชำร์ล สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้ วย
รูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้ องขอพรจาก นักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเป็ น
เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่นา้ วัลตาวา ท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอย
ดินปื นที่ได้ รับการอนุ รักษ์ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม... อิสระให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันงดงามของเมืองหลวงอันมีเสน่ห์แห่งนี้ พร้ อมกับ
ช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย กับการช้ อปปิ้ งสินค้ ามากมาย ทั้งของที่ระลึก หรือจะเลือกช้ อปปิ้ งแบรนด์เนม มากมาย กับถนนช้ อปปิ้ งบริเวณใกล้ ๆ กับ
นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ

ค่า

บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทยชื่ อดั งแห่ งกรุ งปราก ขอรั บรองความอร่ อ ยโดยเชฟฝี มือ คนไทยการั นตี และเป็ นร้ า นที่ได้ รับรางวั ล
ร้ านอาหารคุณภาพอย่างล้ นหลาม
HILTON PRAGUE OLD TOWN HOTEL (หรือเทียบเท่ำ)

ทีพ่ กั

วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
(7)
ปรำก - คำร์โลวี วำรี – นู เรมเบิรก์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง คำโลวี่ วำรี เมืองน้ ำแร่ นาท่านชมความงดงามของเมือง คำโลวี่ วำรี “เมืองน้ ำแร่ ” แสนสวยที่สุดแห่ งหนึ่งของ
โบฮีเมียลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่นา้ เทปล้ าดินแดนแห่งนี้ เป็ นที่ค้นพบแหล่งนา้ แร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อนา้ พุเมืองนี้เป็ นที่นิยมในการ
เข้ าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปั ตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งอาคารบ้ านเรือนหลากสี ที่ต้งั เรียง
รายอยู่ริมแม่นา้ กลางเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้ วยเมนูข้ นึ ชื่อของเมือง "เป็ ดโบฮีเมียน"
นาท่านมุ่งสู่เมืองนู เรมเบิรก์ (Nuremberg) (เดินทาง ชม. นาที) เมืองที่ต้ังของพรรคนาซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 นาท่านชม THE SITE OF
NAZI PARTY TRAILS ที่ชุมนุ มสวนสนามของพรรคนาซี เพื่อเพิ่มเติมข้ อมูลของพรรคนาซีท่ยี ่ิงใหญ่ของจอมเผด็จการฮิตเลอร์ ก่อนนาท่านเดิน
ชมเมืองโบราณ ที่มีอายุกว่า 950 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ ทาการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้ งดงามดังเดิม
เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยาย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในแคว้ นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
LE MERIDIEN GRAND NUREMBURG HOTEL (หรือเทียบเท่ำ)

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
(8) นู เรมเบิรก์ – มิวนิค – BMW WORLD - ช้อปปิ้ ง – จตุรสั มำเรียน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ มิวนิค ( . ชม.) นาท่านแวะถ่ายรูปด้ านนอก สนำมกีฬำ Allianz Arena ที่ต้งั สโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมัน
เจ้ า ของแชมป์ ลี กสูงสุดประเทศ (บุ นเดสลีกา) และแชมป์ สโมรยุ โรป (UEFA Champions League) ฤดู กาล 2012-2013 ตัวสนามจุ ผ้ ู ชมได้
ประมาณ 80,000 คน สร้ างด้ วยเทคโนโลยี่อันทันสมัยสุดของโลก โครงสร้ างด้ านนอกเป็ นวัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง
ทนต่อทุกสภาพอากาศ ...
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนาท่านเข้ าชม BMW WORLD อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรูปเมฆ ภายในจั ดแสดงรถยนต์รุ่ นใหม่ทุกรุ่ นของบี เอ็ม
ดับบลิว ให้ ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ ง เริ่มจากโรงละครแห่ งชำติเป็ นจุดเริ่มต้ นของ
ถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิ มิเลียนสร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ได้ ช่ ือว่ าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่ งหนึ่งของเมืองนี้ หรือจะเดินไปที่ หอระฆังหรือที่
เรียกว่ำ Glockenspiel ศำลำว่ำกำรเมืองหลังใหม่ หรือ นอยเยอรัทเฮำส์ (Neue Rathaus) จัตุรัสมาเรียมพลัสเป็ นที่ต้ังร้ านขายของแบรนด์เนม
รำคำแพง และเป็ นที่ต้ังของโรงแรมหรูระดับ ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรสั
มำเรียน เป็ นใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ท่จี ะชม ตุ๊กตาเต้ นราที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถึงเวลา . น. และ
. น. ของทุกวันจะได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนื่องจากจะมีการแสดงการออกมาเต้ นของตุก๊ ตา ณ หอระฆัง

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้ านอาหารท้ องถิ่นสไตล์บาวาเรี่ยน พร้ อมเมนู ขาหมูเยอรมันอันเลื่องชื่อ ให้ ท่าน
ได้ อ่มิ อร่อยกับอาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้ านที่สวยงาม
ที่พัก
KEMPINSKI VIER JAHRESZEITEN HOTEL (หรือเทียบเท่า)
วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง
(9)
มิวนิค – สนำมบิน - TAX REFUND
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นอิสระให้ ทา่ นเก็บภาพความประทับใจบริเวณโรงแรมที่พัก ก่อนอาลากรุงมิวนิค
10.3 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 925
ค่า

วันทีส่ ิบของกำรเดินทำง
(10)
กรุงเทพฯ
06.3 น.
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ ...
************************

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำ
เป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั ช่วงเวลำเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำรสำหรับ
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่ำนละ

ท่ำน
อัตรำค่ำบริกำร
258,800.245,800.232,800.209,800.38,000.100,000.-

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงตำ่ กว่ำ ท่ำน**
- ** กรณีออกเดินทำง - ท่ำน ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เพิม่ ค่ำบริกำรท่ำนละ 20,000.- บำท

รำคำบัตรหลัก
255,800.242,800.229,800.206,800.38,000.100,000.-

รำคำบัตรเสริม
256,800.243,800.230,800.207,800.38,000.100,000.-

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
“กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
กำรยกเลิก
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก
2558
ผูใ้ หญ่
2428
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
2298
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
2068
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
380
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
1558
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

สมำชิกบัตรเสริม
2558
2428
2298
2068
380
1558

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นธุรกิจ ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
หมำยเหตุ
 รายการอาจจะมีก ารเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้ าของสายการบิ น โรงแรมที่พัก ในต่ า งประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภั ย
ธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ เนือ่ งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนใน
ต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 14 วัน
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง
หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า เมืองพิจารณาแล้ ว
 ทางบริ ษั ทฯ ไม่ อ าจคื นเงิ น ให้ ท่า นได้ ไ ม่ ว่ า จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ ว น บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บผิ ด ชอบ ในกรณี ท่ ส
ี ถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศ
ไทย

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา หน้ าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรด

แนบมาด้ วยคะ)

. รูปถ่ายสีขนาด นิ้ว จานวน รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต
·
พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่อนุญาตให้ ลางาน
·
ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
·
เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
·
นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนา
สมุดบัญชี ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่าย
สาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้ จ่าย
สาเนาบัตรประชาชน
.หลักฐานการงาน
.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า ปี
5. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
6. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทา
ที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา , บาท เป็ นค่าวีซ่า -ค่ายกเลิกตัว๋

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษา

เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรื อนั กบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์ คณะ
ส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมใน
การยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง
เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึ งการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ
หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย
กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรั บการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับ
การยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรง
ตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรั บเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการ

เดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้ าหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่
ท่าน
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรื อความ
ประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าว
ในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ
จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ทา่ นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่
คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสญ
ู หาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง
21. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

