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Day 1       ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) 
22.00 น.      พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ออออาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง 
                   ประเทศเคานเ์ตอร์   D16-19     สายการบินไทย    เจา้หนา้ท่ีคอย 

   อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

Day 2       นครมิวนิก - พสัเซา - เชสกี ้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก 
00.05 น.      ออกเดินทางสู่นครมิวนิก     ประเทศเยอรมนี        โดยเท่ียวบิน   
                    ท่ี       TG 924   
06.00 น.       คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี      หลงัผา่นการ 
                     ตรวจคนเขา้เมือง    และศุลกากร แลว้    น าคณะออกเดินทางสู่ 
                     เมืองพสัเซา  (Passau)   เมืองพรมแดนระหวา่งเยอรมนี     และ 
                     ออสเตรีย     กล่าวกนัวา่เมืองน้ีเป็น      “เมืองสามแคว”    แห่ง 
                     แควน้บาวาเรีย      เป็นจุดบรรจบกนัระหวา่งแม่น ้ า     3    สาย  
                     อนัไดแ้ก่  ดานูบ (Danube),  แม่น ้ าอินน์ (Inn)     และแม่น ้ าอิซ 
                     (Ilz)   เมืองเลก็ๆแห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีพ านกัของ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ 
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
19.00 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                      น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Mlyn Cesky Krumlov 4*  
                      เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

Day 3           เชสกี ้คลุมลอฟ - เมืองน า้แร่ คาร์ลโลว ีวารี - กรุง
ปร๊าก 
07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น.         ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลววีารี       หรืออีกช่ือหน่ึงคือ   เมือง 
                       คาร์ลบาด   เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบน ้ าแร่       จนท าใหเ้มืองน้ี 
                       มีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองของสปามาตั้งแต่ยคุกลาง 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 บ่าย               ชมเมืองน ้ าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย      ตวัเมือง 
                       อยูใ่นหุบเขา  สองฝ่ังแม่น ้ าเทปลามีบ่อน ้ าพรุ้อนถึง   12  แห่ง  
                       ท่ีร้อนท่ีสุดมีความร้อนถึง    72  องศาเซลเซียส      ภายในจดั 
                       แสดงสายน ้ าแร่     นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน ้ าแร่ดว้ยถว้ยชิม 
                       เฉพาะพิเศษ   ท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น 
18.30 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                      น าคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Prague hotel 4*  
                      หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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Day 4        ปราสาทปร๊าก - เทีย่วชมเมืองเก่า - สะพานชาร์ล -  
                  นาฬิกาดาราศาสตร์ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.      ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมยั  ค.ศ. 
11 
                    แบบ กอธิค         เคยไดรั้บการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็น 
                    ปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก      ชมความใหญ่โตโออ่า 
                    ของตวัปราสาท    และโบสถเ์ซนตไ์วตสัท่ีเด่นเป็นสง่า    และ 
                    ลานกวา้ง        ประดบัประดาไปดว้ยน ้ าพรูุปป้ันนกับุญโบสถ ์
                    เซนตจ์อร์จ   และคอนแวนต ์รวมทั้งโอลดร์อยลัพาเลซ    และ 
                    โกลเดน้เลน              ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุ 
                    สมยัก่อน เพ่ือเล่นแร่แปรธาตุต่างๆใหเ้ป็นทองค า   ท่ีจะท าให ้
                    ท่านยอ้นไปถึงความยิง่ใหญ่ของโบฮีเมียท่ีไม่เป็นสองรองใคร 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย       เท่ียวเมืองเก่ายา่นโอลดท์าวน์             สะพานชาร์ลอนัเก่าแก่ 
                     สญัลกัษณ์ของเมือง    สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่    ประดบัดว้ย 
                     รูปป้ันของนกับุญถึง   28  องค ์    ถูกใชเ้ป็นโลเกชัน่ในการ
ถ่าย 
                     ท าภาพยนตร์มาหลายเร่ือง     กรุงปร๊ากในยคุกลางเป็นเมืองท่ี 
                     น่าหลงใหลดว้ยสถาปัตยกรรมโรงละครโอเปร่า,  พิพิธภณัฑ,์ 
                     หอคอยดินปืน    จตรัุสใจกลางเมืองวหิารตินส์    นาฬิกาดารา 
                     ศาสตร์โบราณ ท่ีผูค้นลว้นเผา้รอดูดว้ยใจจดจ่อ 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Prague hotel 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
 

Day 5        กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวคั) - บูดาเปสต์  
                  (ฮังการี) 
07.00 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น.        เดินทางสู่กรุงบราติสลาวา       นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ 
                      สโลวคั   เป็นเมืองหลวง   และเมืองท่ีใหญ่สุดของสโลวคั 
                      เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นบา้นพ่ีเมืองนอ้ง  
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น.        ชมววิจากมุมสูงของปราสาท            แห่งกรุงบราติสลาวา   
                      ตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียน             เหนือลุ่มแม่น ้ าดานูบ    
                      ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิค,  เรอเนสซองส์     
และ 
                      บาร็อคยา่นเมืองเก่าบนถนนคนเดิน           เรียงรายไป
ดว้ย  
                      ร้านคา้,   ร้านอาหาร   และคาเฟ่ เก๋ๆ    ใหน้กัท่องเท่ียวได ้
                      พกัผอ่นหยอ่นใจ 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Budapest 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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Day 6          บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - เวยีนนา (ออสเตรีย) -  

                    หมู่บ้านกรีนซ่ิง 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น.        ชมนครบูดาเปสตอ์ดีตเมืองหลวงของพวกแมก็ยา     จตุรัสฮีโร่ 

                      ท่ีร าลึกถึงการสร้างชาติ  สวนสตัว ์     โรงอาบน ้ าสาธารณะ

แบบ 

                      โรมนัขนาดใหญ่         อาคารรัฐสภาท่ีสร้างในสไตลแ์บบ

กอธิค 

                      เท่ียวฝ่ังบูดา ป้อมชาวประมง      โบสถแ์มทเธียส คาสเซิลฮิลล ์      

                      ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝ่ัง  

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย       ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ  อีกกิจกรรมท่ีไม่เป็นสองรองใครในยโุรป 

                     ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค  ไดรั้บการยกยอ่งวา่ 

                      เป็นเมืองโรแมนติก  บนสายน ้ าแห่งหน่ึงของโลก แลว้เดินทาง 

                      สู่กรุงเวยีนนา  นครหลวงแห่งดนตรี  

19.00 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

                      น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   Parkhotel Schönbrunn 4*      หรือ

เทียบเท่า 

                      ในระดบัเดียวกนั 
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Day 7        กรุงเวยีนนา พระราชวงับรุนน์ - ภูมิภาคชาลส์ 
                  กมัเมอร์กูท 
08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.      ชมพระราชวงัเชิงบรุนน์                 พระราชวงัอนั
ยิง่ใหญ่  
                    ท่ีถูกสร้างข้ึนใหมี้ความงดงาม              ไม่แพพ้ระราชวงั 
                    แวร์ซายส์   โปรแกรม Imperial Tour 22 หอ้ง ท่ีจดัแสดง 
                    ไวอ้ยา่งน่าชม  หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม    หอ้งแกลลอ
ร่ี  
                    หอ้งรับรอง   ( Great  Hall )    ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ 
                    ยิง่ใหญ่    แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์กริงสตราเซ่      ถนนสาย    
                    ส าคญัท่ีตั้งของ โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่       พระราชวงั 
                    ฮอฟบูรกอ์นัยิง่ใหญ่            โรงเรียนสอนข่ีมา้แบบ
สเปน 
                    อาคารรัฐสภา ซิต้ีฮอลล ์       ท าใหเ้มืองเป็นท่ีน่า
หลงใหล 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย              เขา้สู่แลนดม์าร์คช่ือดงัคาร์ทเนอร์สตรีทท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
                     นิยมในการนัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้       และซคัเกอร์
เคก้ 
                     ท่ีมีช่ือเสียงของเวยีนนา          ร้านขายสินคา้แบรนด์
เนม 
                     ถนน  Graben      แลว้เดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์กมัเมอร์
กทู  
                     ท่ีมีทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Scalaria St.Wolfgang 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

Day 8        ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กงั - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก -  
                  มาเรียนปลตัซ์ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.         เท่ียวเมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ   ของโลก      “ฮลัลส์
ตทัช”์ 
                     (Hallstatt)   หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย   อายกุวา่ 4,500 
ปี 
                     ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ  โอบลอ้มดว้ยขนุเขา   และป่าสีเขียว
ขจี 
                     สวยงามราวกบัภาพวาด  กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติก 
                     ท่ีสุดบนอพัเพอร์ออสเตรีย       ไดรั้บการขนานนามเมือง
น้ี 
                     วา่เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย  
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย                 ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย   แหล่ง
ผลิต 
                       เบียร์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต ์   BMW    ชมยา่นเมือง
เก่า 
                       เรสซิเดน้ท ์  โรงละคร โอเปร่า   โบสถท่ี์มีรูปโดมหวั
หอม  
                       ชอ้ปป้ิงบนถนนแมกซิมิเลียน         ร้านแบรนดเ์นมช่ือ
ดงั 
                       เรียงรายสองฝ่ัง 
19.00 น.         รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร  “เมนูขาหมเูยอรมนั 
                       ตน้ต ารับดั้งเดิมน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   Munich Marriott  
                       Hotel 4*      หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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*********************************************** 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

Period 
Tour Fare 

Adult 

Child 

with Bed 

4-11 yrs. 

child no 

bed 4-6 

yrs. 

Double 

single 

used 

Single 

supple

ment 

No Ticket 

Adult / Child 

15 – 24 ต.ค. 2564 89,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -32,000/-26,000 

03 – 12 ธ.ค. 2564 89,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -32,000/-26,000 

24 ธ.ค. 2564–02 ม.ค. 2565 90,000.- 81,000.- 72,000.- 14,000.- 14,000.- -32,000/-26,000 

29 ธ.ค. 2564–07 ม.ค. 2565 92,000.- 83,000.- 73,000.- 15,000.- 15,000.- -34,000/-28,000 

 
   หมำยเหตุ 

ทางบรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพั่ก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง 
ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ 

(ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตุ

Day 9        นครมวินิค - เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ 
08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

10.00 น.      น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทาง  

                    กลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้  า   TAX  REFUND  

                    คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.00 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG 925 

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

                           เดินทางกลบัถึงไทย โดยสวสัดิภาพ 
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สดุวสิยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
เกดิขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

 

 
เง ือ่นไขกำรจองทวัร ์

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 ช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการ

ยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่นการเดนิทาง และ 30 วนักอ่นการเดนิทาง
ในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืนเมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  

หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 
1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 
คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 

* หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่น
ละ 1,000 บาท 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หักมัดจ า 11,000 บาท/

ทา่น 
หักมัดจ า 11,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หักมัดจ า 31,000 บาท/
ทา่น 

หักมัดจ า 31,000 บาท/

คา่ทัวรร์วม : 

✔ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 เมษำยน 2564 
✔ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✔ คา่เขา้ปราสาทกรุงปร๊าก, คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าดานูบ, คา่เขา้พระราชวงัเชงิบรุนน ์
✔ โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

✔ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 
✔ คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 2€ ตอ่ทำ่น / วนั 

✔ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชค  (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพั์กในสาธารณรัฐเชค 3 คนื** 
✔ คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุัตเิหตขุองบรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท / คา่

รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ด ้
เกดิจากโรคประจ าตวั 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระ และ

เทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ ทา้ยใบจองทัวร ์
✔ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 วคัซนีพาสปอรต์ (เอกสารทางราชการออกใหเ้พือ่ใชป้ระกอบการเดนิทาง) + ประกนัสขุภาพครอบคลมุโรคระบาดโควดิ-19  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหาร
ทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 07 วนักอ่นการเดนิทาง  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนั หรอื NO SHOW 

หัก 85% ของคา่ทวัร ์
หัก 85%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีทีว่นัเดนิทางดงักลา่วเป็นตัว๋เงือ่นไข NON-REFUND หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 ● หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู ้
เดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะ

คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไข
ของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่

วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน

ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับรษัิท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent 
ใกลบ้า้นหรอืทีท่า่นรูจั้กและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่า่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยันการ

เดนิ ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจาก
วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่น

การเดนิทาง และ 30 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิ

การเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 

4. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
5. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

6. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หักมัดจ า 10,000 บาท/

ทา่น 
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หักมัดจ า 10,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หักมัดจ า 30,000 บาท/
ทา่น 

หักมัดจ า 30,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 07 วนักอ่นการเดนิทาง  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หัก 50% ของคา่ทวัร ์

หัก 50% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนั หรอื NO SHOW 

หัก 75% ของคา่ทวัร ์
หัก 75%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีทีว่นัเดนิทางดงักลา่วเป็นตัว๋เงือ่นไข NON-REFUND หัก 90% ของคา่ทวัร ์

 ● หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู ้
เดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะ

คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไข
ของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่

วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบ

กรุ๊ป 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน
ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 
ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

 
 

โปรดทรำบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
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ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


