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Code: ID03-DEU-Bavaria_Tyrol-8TG-Oct2021-66000-A210615 

เยอรมน ีบาวาเรยี ทโิรล 8 วนั 

 

 

วันที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in ทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิไทย D10-19 

23.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG920 

 

วันที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ทะเลสาบททิเิซ ่- อทุยานป่าด า 

06.00 น. ถงึสนามบนินครแฟรงคเ์ฟิรต์ เมอืงศนูยก์ลางทางการพาณชิย ์ การเงนิ การธนาคาร เป็นเมอืงทีท่ันสมัย

เดนิทางสูไ่ฮเดลเบริก์ เมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ รมิฝ่ังแมน่ ้าเน็กคาร ์ ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ ภายในมถีังเก็บไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (1) 

สูต่อนใตข้องเยอรมน ีในเขตอทุยานแหง่ชาตป่ิาด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมน ีทะเลสาบททิเิซ ่เงยีบ

สงบซอ่นตวัอยู ่ ณ ใจกลางอทุยานแหง่ชาตทิีห่นาแน่นไปดว้ยตน้สนวถิขีองชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณี

ดัง้เดมิอกีทัง้ยงัเป็นถิน่ก าเนดิการท านาฬกิากุก๊กจูากดนิแดนแหง่นี ้

18.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) 

 พักโรงแรม Best Western Hotel Hofgut Sternen **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
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วันที ่3 ททิเิซ ่- หมูบ่า้นชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. สูเ่สน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังทีส่ดุโดยสิน้สดุทีฟื่

สเซน่ เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนั ทีใ่ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพัก

ขนถา่ยสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

บา่ย ปราสาทนอยชวานสไตน ์ ทีแ่มแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินยี ์ น าไปเป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา 

กษัตรยิล์คุวคิที2่ ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งปราสาท ใหเ้ป็นมรดกอนัล ้าคา่แหง่รัฐบาวาเรยี ชมววิทวิทศันอ์นั

งดงามจากสะพานมาเรยี ซึง่พาดผา่นโตรกผาพอลเล็ท เป็นจดุชมววิทีง่ดงามทีส่ดุ ภายในตัวปราสาทไดรั้บ

การตกแตง่อยา่งอลังการ ดว้ยภาพเขยีนเรือ่งราวอปุรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่

งดงามจนยากทีจ่ะพรรณนา (ม ีAudio ภาษาไทยบรรยาย)  

18.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (4) 

 พักโรงแรม Hotel Ludwigs Fussen **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วันที ่4 การม์ชิพารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ - ยอดเขาชกุสปิตเซ ่– อนิสบ์รคุ (ออสเตรยี) 

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. สูเ่มอืงการม์ชิ-พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ ขึน้สูย่อดเขาซกุสปิตเซ ่ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ี9,721 ฟตุ เมือ่

มองจากยอดเขาจะเห็นทวิทศันง์ดงามกวา้งไกล ไปถงึ 4 ประเทศดว้ยกนั คอื เยอรมน ีออสเตรยี อติาล ีและ

สวสิเซอรแ์ลนด ์ โดยมยีอดเขาทีอ่ยูเ่คยีงกนัอกี 3 ยอด คอืแอลป์สปิตซ ์ (Alpspitz) ครอยเซค็ (Kreuzeck) 

และวังค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทาง  

12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา (5) 

บา่ย อนิสบ์รคุ เมอืงหลวงประจ ารัฐทโิรลแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงจากมนตเ์สน่หแ์หง่ประวตัศิาสตร ์ พระราชวัง Hofburg 

โบสถร์าชส านัก (Hofkirche), หลังคาสทีอง (Goldenes Dachl), เสาแหง่นักบญุอนันา (Annasäule) 

บา้นเรอืนสสีนัพาสเทล ท าใหด้โูรแมนตกิยิง่ขึน้ 

 อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

 พักโรงแรม Hotel Grauer-Bär **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

 

วันที ่5 สวารอฟสก ีครสิตัลเวลิด ์- หมูบ่า้นฮลัลส์ตัทด ์- ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั 

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. สวารอฟสก ี ครสิตัลเวลิด ์ อองเดร เฮลเลอร ์ (André Heller) ศลิปินผูอ้อกแบบสถานทีท่ีม่ทีัง้เอกลักษณ์โดด

เดน่และความมหัศจรรย ์นักทอ่งเทีย่วจ านวนกวา่สบิสองลา้นคนทีเ่ดนิทางมาเยอืนจากทั่วทกุมมุโลก 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
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บา่ย ฮลัสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด สูท่ะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั อกีหนึง่เมอืงโรแมนตกิที่

งดงามไมแ่พก้นั 

18.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 

 พักโรงแรม Hotel Scalaria **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

 

วันที ่6 เซนตว์ลูฟ์กงั - ซาลสบ์วรก์ - มวินกิ 

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. ชมเมอืงซาลสบ์วรก์ “เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีม่ทีะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย “สวน

มริาเบล” ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ บา้นเกดิคตีกวเีอกของโลกชาวออสเตรยีน “โมสารต์” มหาวหิารประจ า

เมอืงมหาวหิารแหง่ซาลสบ์วรก์ ถนนเกรไทรเดท้ีม่ชี ือ่เสยีงประดับประดาไดด้ว้ยป้ายบอกชือ่รา้นคา้ เป็น

เอกลักษณ์อนัโดดเดน่ 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (9) 

บา่ย นครมวินกิ เมอืงหลวงแหง่บาวาเรยี ยา่นเมอืงเกา่จตรัุสโคนกิ ทีต่ัง้เรสซเิดน้ซ ์ และภาพของโบสถเ์ฟราเอน

เคยีรเ์ช หลังคาทรงหวัหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ พพิธิภณัฑ,์ ประตชูยั, ยา่มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก,่ 

หอสมดุแหง่ชาต,ิโรงละครโอเปรา่, จัตรัุสมาเรยีน 

18.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูขาหมเูยอรมนั (10) 

 พักโรงแรม Munich Mariott Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วันที ่7 เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG925 

  

วันที ่8 เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ 

06.05 น. น าคณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

 

ราคาเริม่ตน้ที ่

66,000.- / ทา่น 

พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 10,500 บาท 
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ก าหนดการเดนิทาง 

09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021 

สหภาพยโุรปเตรยีมเปิดรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีฉี่ดวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดสแลว้ เขา้ประเทศไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั 

โดยฉีดครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วัน  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งต ่า จะฉีดวคัซนีตา้นโควดิแลว้หรอื

ยงัไมฉี่ดวคัซนีก็ได ้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไมต่อ้งกกัตัวเชน่กนั วคัซนีทีฉี่ดจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยองคก์ารยา

แหง่สหภาพยโุรป หรอื EMA น่ันคอื Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / 

Sinopharm / (Sinovac , Sputnik V อยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาขึน้ทะเบยีน) 

 
 
คา่ทวัรร์วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ประเทศเยอรมัน 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่รถปรับอากาศ 8 ทีน่ั่งน าเทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคนขบัรถคนไทยใหบ้รกิาร 

 คา่บรกิารอาหารเชา้ในโรงแรม และอาหารกลางวนั / ค า่ รวม 10 มือ้ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่Schloss Heidelberg / Neuschwanstein castle / Kristalworld / Zugspitze 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางและสขุภาพ ในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 

 

 คา่ทวัรไ์มร่วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั  

 คา่ท า PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 

 ระยะที ่3 : เดอืน ต.ค. - ธ.ค. (ไมต่อ้งกักตวั) 

ตอ่ยอดจากระยะที ่2 โดยนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีแลว้และมผีลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะสามารถเดนิทาง

ไปยังพืน้ทีน่ าร่องอืน่ๆ เชน่ ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่โดยตรงผ่านเครือ่งบนิ และสามารถทอ่งเทีย่ว

ในพืน้ทีต่า่งๆไดโ้ดยไมต่อ้งกักตวั 

 คา่เขา้ชมทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์/ คา่ excursion ทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว, อาหารบางมือ้, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

 

ข ัน้ตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอยีด พรอ้มสง่ copy หนา้พาสปอรต์ เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการร่วมเดนิทาง โดยระบุ

รายละเอยีดวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บคา่มัดจ า 11,000 บาท เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการในการขอวซีา่ (หากไดท้ าการจา่ย

คา่ธรรมเนยีมวซีา่แลว้มกีารยกเลกิ ทา่นจะไดรั้บเงนิคนื 6,000 บาทเทา่นัน้) 

 

ข ัน้ตอนที ่2 ในกรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทฯ ด าเนนิการจองตั๋วเครือ่งบนิให ้ทางบรษัิทฯจะแจง้ราคาและไฟลทค์อนเฟิรม์ทีน่ั่งเรยีบรอ้ย 

พรอ้มแจง้วนัออกตั๋วโดยทา่นช าระเงนิคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจ านวนทีไ่ดแ้จง้ไป หลงัจากนัน้ภายใน 72 ช.ม. ทา่นจะไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิ 

e-ticket จัดสง่ใหท้างอเีมล ์ (การยกเลกิหรอืการเลือ่นการเดนิทางใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ รวมถงึคา่ธรรมเนยีมใน

การยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 

 

ข ัน้ตอนที ่3 หากยังมปีระกาศกกัตัวใน area ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่ ทา่นลกูคา้ตอ้งสง่มอบ booking 

โรงแรมตาม area ทีท่า่นเลอืก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบค ารอ้งไปยังสถานกงศลุไทยในฝร่ังเศส เพือ่ขอใบรับรอง COE (Certificate 

of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้มแจง้สถานทีก่ักตวัใหก้ระทรวงตา่งประเทศ รวมถงึ กองตรวจคนเขา้เมอืงไดรั้บทราบ  
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ข ัน้ตอนที ่4 ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 29 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เพือ่ทีท่างบรษัิทฯ จะไดน้ าไปเป็น

คา่ใชจ้่ายตา่งๆในการเดนิทางของคณะทวัร ์ และหากมกีารยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563" ใน "ราชกจิจานุเบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ ์

 

4. ในกรณีมเีหตทุีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วไม่สามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะตวั ใหนั้กทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคข์อรับเงนิคา่บรกิารคนืจากผู ้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เมือ่นักทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคต์ามวรรคหนึง่ ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วตอ้งจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วใน

อตัรา ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื

ในอตัรารอ้ยละหนึง่รอ้ยของเงนิคา่บรกิาร 

 

(2) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นืใน

อตัรารอ้ยละหา้สบิของเงนิคา่บรกิาร 

 

(3) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนื

เงนิคา่บรกิาร 

 

 

ผูจ้ดัทวัร ์ มคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดน าทา่นลกูคา้ทีต่อ้งการออกไปเทีย่วตา่งประเทศปลายทางทีม่คีวามปลอดภัย ตอ่โรคระบาด Covid-

19 ภายใตว้ถิทีอ่งเทีย่วใหม ่ (new normal) ซึง่การจัดไปยังประเทศใน EU ในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ัดเล็งเห็นวา่ทา่นลกูคา้สามารถไดไ้ป

ผอ่นคลาย ทอ่งเทีย่ว ปลอดภัยตอ่ชวีติ ผูจั้ดทัวรข์อใหท้า่นท าความเขา้ใจในการปรับตวัทอ่งเทีย่ววถิใีหม ่ ทีย่ังมกีฏหมายของแตล่ะ

ประเทศยังไมเ่ปิดกวา้งอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีครัง้ เป็นความพยายามทีจ่ะสรา้งการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิขึน้มา

อกีครัง้ หลงัจากหยดุนิง่ไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาทอ่งเทีย่วไดอ้กี 

 
โปรดทราบ 

 

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) 

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 ้
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รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


