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Code: IA14-POL-AZLH07-Grand-107LH-Jun-Nov-89-A220513 

 

 

 

 

ราคา 89,900 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 12-21 ม.ิย. 65, 27 ก.ค. -5 ส.ค. 65, 12-21 ต.ค. 65,  

                                           25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 

 ชมสวนลาเซยีนสกี ้สวนแสนสวย พรอ้มเก็บภาพพระราชวงัลาเซยีนสกี ้และเสยีงเพลงของเฟร็ดเดอรกิ 

โชแปง 

 ชมเมอืงเกา่วอรซ์อว ์เมอืงหลวง ประเทศโปแลนด ์และเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Unesco)    

 ชมเมอืงกดงัส ์ เมอืงทา่ส าคญัทางตอนเหนอืของประเทศโปแลนด ์ 

 ชมปราสาทมลับอรก์ ปราสาทอฐิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (Unesco)  

 ชมเมอืงเกา่โทรนุ  ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่มศีาลาวา่การสไตลโ์กธกิทีส่วยทีส่ดุในยโุรป (Unesco) 

 ชมเมอืงบซิดกิอส เมอืงแหง่สถาปตัยกรรมทีถ่กูเรยีกวา่ ลติเต ิล้เบอรล์นิ ของประเทศโปแลนด ์  

 ชมเมอืงพอซนาน เมอืงเกา่แสนสวย 

 ชมเมอืงวรอตสวฟั สสีนัแหง่สถาปตัยกรรม  

 ชมเมอืงเกา่คราคฟู อดตีเมอืงหลวงเกา่ อนัเต็มไปดว้ยวฒันธรรม และประวตัศิาสตร ์(Unesco) 

 

 ชมเหมอืงเกลอืวลิซิกา้ Hi-light ชมโบสถเ์ซนตค์งิกา ทีท่ าข ึน้มาจากเกลอื  (Unesco)  

 ชมคา่ยกกักนัเอาชวติช ์ คา่ยกกักนัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 (Unesco)  

 ชมเมอืงซาโกพาเน ่เมอืงหลวงแหง่ฤดหูนาว ของประเทศโปแลนด์  

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
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หมายเหต:ุ โปรแกรมนีร้บัเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี 

Pfizer, Moderna, Astrazeneca และ Johnson & Johnson เทา่น ั ้

 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ - มวินคิ 

 

20.00 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรส์ายการบนิลุฟทฮ์ันซา่ (Lufthansa)  แถว G (Row G) 

ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมันดว้ยเทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.20 ชัว่โมง) 

ทางสายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่มอืงมวินคิ 

 

วนัทีส่อง มวินคิ – วอรซ์อว ์ 

 

05.55 น.        เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิวินคิ เพือ่ตอ่เครือ่งไปยงั กรงุวอรซ์อว ์ประเทศโปแลนด ์

07.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงวอรซ์อว ์ประเทศโปแลนด ์ดว้ยเทีย่วบนิ LH1610 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) 

08.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิวอรซ์อว ์(WAW) กรุงวอรซ์อว ์ ประเทศโปแลนด ์ และน าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นชม สวนลาเซยีนกี ้(Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงวอรซ์อว ์ทีร่วบรวม                

พันธุไ์มน้านาพันธุ ์ 

น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรยีเ์ฟดเดอรกิ โชแปงค ์(Chopin Memorial Monument) นักเปียโนผูม้ี

ชือ่เสยีงระดับโลก  

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังลาเซยีนสกี ้(Lazienski Palace) หรอืทีรู่จ้ักกัน       ในนามพระราชวัง

กลางน ้า (Palace on the Isle)  

- พระราชวังฤดูรอ้นสไตลบ์ารอกทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1674 โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz 

เพื่อใชเ้ป็นโรงอาบน ้า และถูกต่อเตมิเพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้นในปีค.ศ. 1766 โดยกษัตรยิ ์

Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา และไดรั้บการยกย่องว่ามคีวามงาม

เทยีบเคยีงไดก้ับพระราชวังแวรซ์ายสแ์ห่งฝร่ังเศส นอกจากนี้พระราชวังแห่งนี้ยังเคยเป็นทีป่ระทับ

ของพระบาทสมเด็จrพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว หรอื รัชกาลที ่5 ครัน้เสด็จประพาสยโุรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่วอรซ์อว ์(Warsaw Old Town)  

- ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิ

พระราชวังหลวง โบสถ ์และตลาด ทีไ่ดส้รา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่13 และถูกท าลายในชว่ง

สงครามโลกครัง้ที ่2 กอ่นทีถู่กบรูณะขึน้มาจนเสร็จสมบูรณ์ น าท่านชมมหาวหิารเซนตจ์อหน์ (St 

John’s Cathedral) มหาวหิารสไตลเ์มโซเวยีน-โกธกิ ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14                            

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace)  

- ปราสาททีต่ัง้อยูใ่น คาสเซลิ สแควร ์(Castle Square) จตุรัสทีใ่ชเ้ป็นศูนยก์ลางของนักท่องเทีย่ว

และชาวเมอืง เพือ่ใชใ้นการประกอบกจิกรรมเพือ่ความบันเทงิ และชมุนุม พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้ง
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ขึน้ในปีค.ศ. 1598 ในแบบสไตลบ์ารอก เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ านักของกษัตรแิห่งโปแลนด ์ อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Warsaw Centrum **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม ปราสาทมลับอรก์ – กดงัส ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมัลบอรก์ (Malbork) (ระยะทาง 311 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

เมอืงทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยยคุกลางโดยกลุ่มอัศวนิของศาสนาครสิต ์นกิายทอยโทนคิ เพือ่ใชเ้ป็นแหล่ง

รวมพลของอศัวนิ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทมัลบอรก์ (Malbork Castle) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง)   

- ปราสาทแหง่นีส้รา้งขึน้โดยอศัวนิของศาสนาครสิต ์นกิายทอยโทนคิ ซึง่รูปแบบของปราสาทนัน้เป็น

ตัวอยา่งทีแ่สดงถงึศลิปะคลาสสกิของป้อมปราการในยคุกลางเพือ่รับการโจมตขีองศัตร ูและเป็นมหา

วหิารของนกิาย โดยไดส้รา้งจนแลว้เสร็จในปีค.ศ. 1406 มอีาคารหลัก 2 ทศิ คอืทศิเหนือและทศิ

ตะวันตก ซึง่ชว่งหลังเมือ่นกิายทอยโทนคิไดเ้สือ่มลง บางจุดในปราสาทจงึถูกท าลายไปบา้ง แต่ก็

ไดรั้บการปรับปรุงและบรูณะใหมใ่นศตวรรษที ่19-20 และถูกดูแลเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบันทีย่ังมคีวาม

สวยงามอลังการอยู ่ 
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- ปราสาทมอลบอรก์มคีวามกวา้งใหญ ่รอบนอกเป็นพพิธิภณัฑ ์ขา้งในมลีานกวา้ง อยูต่ดิกบัแมน่ ้า เป็น

ทัศนยีภาพทีส่มบรูณ์ จงึไมแ่ปลกใจทีป่ราสาทแหง่นีจ้ะเป็นหนึง่ในมรดกโลก และเป็นสญัลักษณ์ทาง

ประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศโปแลนดอ์กีดว้ย  

- นอกจากนี้ปราสาทมัลบอร์กยังเป็นปราสาทที่สรา้งดว้ยอฐิซึง่ใหญ่ที่สุดในโลก และไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกดังส ์(Gdansk) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และแหลง่ทอ่งเทีย่ว เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลโปแลนด ์โดย

มกีารร่างตน้ฉบับแบบเมืองไวต้ัง้แต่ปีค.ศ. 1343 ชาวโปแลนด์จงึไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหม่ตามแบบ

สถาปัตยกรรมในรา่งตน้ฉบบัเมอืงเดมิ และเป็นผลส าเร็จหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีทัง้ยังเป็นเมอืง

แหง่แรกทีก่ารด าเนนิการเรยีกรอ้งใดๆของกลุ่มคนงานสามารถท าไดอ้ยา่งเสร ีดว้ยเหตุนี้เมอืงกดังส์

จงึถกูขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่เสรภีาพ" วงแหวนของเมอืงเต็มไปดว้ยเสยีงเซ็งแซห่ลากหลาย

ภาษาของนักทอ่งเทีย่วทีม่าจากทกุมมุโลก  

น าทา่นเดนิชมยา่นจตรัุสเมอืงเกา่ทีถ่กูสรา้งขึน้มาใหมภ่ายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Gdansk Stare Miasto **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่ โทรนุ – บซิดกิอส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรนุ (Torun) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เมอืงยคุกลางและเกา่แกท่ีส่ดุในโปแลนดท์ีม่คีวามส าคญัทางดา้นการทอ่งเทีย่วในภาคเหนอืของ

ประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปี

ค.ศ. 1997   

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ศาลากลางเกา่ (Old Town Hall)  

- อาคารศาลากลางแบบโกธคิ ทีไ่ดรั้บยกยอ่งวา่สวยทีส่ดุในยโุรป โดยอาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ราวๆปี 

1274 และไดม้กีารขยบัขยาย และสรา้งใหมอ่กีครัง้ในชว่ง ระหวา่งปี 1391-1399 ภายในมกีารจัด

แสดงแกลลอรีท่ีเ่กีย่วกบัศลิปะโกธคิและนทิรรศการตา่งๆเกีย่วกบัเมอืงโทรนุ  

น าทา่นถา่ยภาพความงามของโบสถเ์ซนตแ์มรี ่(St. Mary's church)  

- สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 14 เป็นหนึง่ในอาคารสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นศลิปะและ

สถาปัตยกรรมมากแหง่หนึง่ของโปแลนด ์ และยงัถอืวา่เป็นหนึง่ในโบสถท์ีม่หีอ้งโถงสงูทีส่ดุในยโุรป

กลางอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้ เมอืงเกา่โทรนุยงัถกูบนัทกึลงในรายการของ เจ็ดสิง่มหัศจรรยข์อง

โปแลนด ์ในปี 2007 และ เนชัน่แนลจโีอกราฟฟิก ไดจั้ดอนัดับให ้ยา่นเมอืงเกา่ ตลาด ศาลากลาง

โกธคิของเมอืงโทรนุ เป็นหนึง่ใน 30 สถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุในโลกอกีดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบซิดกิอส (Bydgoszcz) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีม่คีวามงดงามดา้นสถาปัตยกรรมดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ อาท ิโกธกิ นโีอ-โกธกิ นโีอ-บารอค 

นโีอคลาสสคิ โมเดริน์นสิ และอารท์นูโว ่จนถกูตัง้ฉายาวา่ “ลติเติล้ เบอรล์นิ” นอกจากนีย้งัเป็นเมอืง

ทีม่บีา้นทรงทมิเบอร ์เฟรม (Timber-framed) มากทีส่ดุในประเทศโปแลนด ์ 

 น าทา่นแวะถา่ยรปู มหาวหิารแหง่บซิดกิอส (Bydgoszcz Cathedral)  
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- โบสถส์ไตลโ์กธกิ ทีส่รา้งจากอฐิแดงในชว่งศตวรรษที ่ 15 ซึง่ถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมหาวหิารในปีค.ศ. 

2004 โดยพระสนัตะปาปา จอหน์ ปอล ที ่2  

 จากนัน้น าทกุทา่นเทีย่วชมเมอืงบซิดกิอส และอสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Sepia **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีห่า้  พอซนนั – วรอตสวฟั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 142 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- หนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศโปแลนด ์ ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวอรต์า (Warta River) และเป็น

ศนูยก์ลางส าคญัทางดา้นการคา้ อตุสาหกรรม การศกึษา นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงทีม่สีสีนัสวยงาม 

และไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่วรรณกรรมอกีดว้ย   

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารแหง่พอซนัน (Poznan Cathedral)  

- มหาวหิารสไตลโ์รมาเนสก ์ ทีผ่สมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิ และบารอก ถกูสรา้งขึน้มา

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 996  นอกจากนีภ้ายในยงัตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามอกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ตรัุสเมอืงเกา่ (Old Town Square)  

- จตรัุสเมอืงเกา่ทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป เป็นจดุศนูยร์วมของสถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรข์อง

เมอืงพอซนาน ไมว่า่จะเป็นกลุม่อาคารหลากสสีนัสมยัศตวรรษที ่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ

ศาลาวา่การ  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ศาลาวา่การเมอืงพอซนัน (Poznan City Hall)  
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- ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ในแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ และถกูใชง้านจนถงึปีค.ศ. 1939 จากนัน้ให ้

อสิระแกท่า่นเกบ็ภาพความประทับใจ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 182 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงแหง่ความหลากหลาย และเป่ียมลน้ไปดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตร ์อนัเป็นดังสะพานเชือ่ม

ระหวา่งคนในแตล่ะรุน่ แตล่ะวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกนั อกีทัง้ยังถูกใชเ้ป็นจุดนัดพบอกีดว้ย เนื่องจากอยู่

ไมไ่กลจากชายแดนประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุงเบอรล์นิของประเทศเยอรมัน นอกจากนี้เมอืงว

รอตสวัฟ ยงัถกูยกใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงแหง่สสีนัทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืนอกีดว้ย   

 น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวทิยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw)  

- มหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงประจ าเมอืงวรอตสวัฟซึง่เคยผลติบคุคลากรระดับโลกและชนะรางวัล

โนเบลมาแลว้ถงึ 10 คนดว้ยกนัในชว่งปี 100 ปีฝ่านมา  

 จากนัน้น าทา่นชมความงามของเมอืงวรอตสวัฟ ทีถ่กูเรยีกวา่เมอืงแหง่สสีนัทีต่อ้งมาเยอืนเมอืงนงึของโลก  

 อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Mercure Wroclaw Centrum **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 



Page 9 of 18 

 

 

 

วนัทีห่ก คา่ยกกักนัเอาชวติช ์– ซาโกพาเน ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูค่า่ยกกักนัเอาชวติช ์ (Auschwitz Concentration Camp) (ระยะทาง 228 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง)   

- คา่ยกกักนัทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นคา่ยมรณะทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาคา่ยกกักนัของกองทัพนาซทีีท่ าการระหวา่ง

สงครามโลกครัง้ที ่ 2 ทีใ่ชเ้พือ่กกัขงัเชลยศกึในชว่งสงครามเพือ่ กกัขงั ทารณุ ใชแ้รงงาน และ

สงัหารหมูอ่ยา่งโหดเหีย้ม ภายในคา่ยกกักนันีม้อีาคารอยูถ่งึ 20 อาคาร นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ห็น

ภาพถา่ยและของใชต้า่งๆของเชลยชาวยวิทีโ่ดนกกัขงัอยูใ่นคา่ยแหง่นี ้  ปัจจบุนัคา่ยแหง่นีเ้ป็น

สถานทีท่ีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุของโปแลนด ์และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี

ค.ศ. 1979 เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจแกค่นรุน่หลังถงึความโหดรา้ยของสงครามและความเกลยีดชงั

ของมนุษยเ์พือ่ไมใ่หเ้หตกุารณ์นีเ้กดิขึน้อกีครัง้ จากน ัน้ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมคา่ยกกักนั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาโกพาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)  

- เมอืงทางใตข้องประเทศโปแลนด ์ และตัง้อยูใ่ตเ้ทอืกเขาทาทรา (Tatra Mountain) จงึเป็นทีน่ยิม

อยา่งมากในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว และนักปีนเขาในชว่งฤดรูอ้น และนักสกใีนชว่งฤดหูนาว จงึถกูเรยีกวา่ 

“เมอืงหลวงในฤดหูนาว ของประเทศโปแลนด”์  

 อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเมอืง และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ถนนคนเดนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Kasprowy **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด ยอดเขากบูาวฟุกา้ – คราคฟู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านขึน้รถไฟไปยัง ยอดเขากูบาวุฟกา้ (Gubalowka) บนความสูง 1,120 เมตร ซึง่ท่านจะไดช้ม

ทัศนยีภาพของเมอืงซาโกพาเน่ และเทอืกเขาทาทราทีโ่อบลอ้มเมอืงไว ้แบบพาโนรามา่  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคราคฟู (Krakow) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ข ึน้ชือ่ว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศ

โปแลนด์ตัง้แต่ปีค.ศ. 1038-1596  จงึท าใหค้ราคูฟถูกยอมรับใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม มี

อารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีส่ดุอันจะเห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุก

สมยัตัง้แต ่โรมาเนสก,์ โกธกิ, บารอก, ร็อคโคโค, นโีอคลาสสคิและอารต์นูโวและเป็นเมอืงแห่งแรก

ของประเทศโปแลนดท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1978    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วชมพระราชวังวาเวล (Wawel Royal Castle) พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศโปแลนด ์ 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ตรัุสเมอืงเกา่ (Market Square)  

- จตุรัสอันเป็นดังหัวใจของเมอืงคราคูฟทีร่ายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมอืงในสมัยยุคกลาง 

นอกจากนีต้ามถนนตา่งๆยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และอาคารทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรโ์ดยมจีดุเดน่อยูท่ี่

หา้งซเูคยีนนสี (Sukiennice) อนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป  

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัโบสถเ์ซนตแ์มรี ่(Church of St. Mary)  

- โบสถท์ีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 อันโดนเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีสู่งถงึ 81 เมตร อกีทัง้

ภายในโบสถ์ยังตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่แท่นบูชายาว 13 เมตรที่มลีวดลาย

แกะสลักเป็นต านานทีอ่ยูใ่นคัมภรีไ์บเบลิ  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง และเก็บความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Mercure Krakow Stare Miasto **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด เหมอืงเกลอื – วอรซ์อว ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมเหมอืงเกลอืวลีซิกา (Wieliczka Salt Mine)  

- เหมอืงเกลอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ประวัตกิารท าเหมอืงยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี ตัง้แต่

ศตวรรษที ่13 ถงึปลายศตวรรษที ่20 งานเหมอืงแรถ่กูยกเลกิในปี 1996 เนือ่งจากราคาเกลอืต า่และ

น ้าทว่มเหมอืง  ภายในเหมอืงมอีโุมงคข์นาดโหญม่าก ประกอบไปดว้ย 9 ชัน้ลกึลงจากพืน้ดนิถงึ 

372 เมตร มทีางเดนิและทะเลสาบใตด้นิรวมกวา่ 300 กโิลเมตร มเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ท าเหมอืงแร ่

แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยเีหมอืงแรจ่ากสมยักลางจนถงึปัจจบุนั นอกจากนีท้า่นจะไดช้มความ

งามของ Chapel of Saint Kinga ทีม่ขีนาดความสงู 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกวา้ง 15 เมตร 

วหิารทีต่กแตง่ผนังดว้ยภาพประตมิากรรมทีแ่กะสลกัดว้ยเกลอื ตามต านานจากพระคัมภรั ์ รวมไปถงึ
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พืน้และโคมระยา้ ตา่งกท็ ามาจากเกลอืเชน่กนั นอกจากนีย้งัไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ร UNESCO ในปีค.ศ. 1978 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอรซ์อว ์(Warsaw) (ระยะทาง 291 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศโปแลนด ์โดยกรงุวอรซ์อ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าวสิทลูา (Vistula 

River) ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลบอลตกิประมาณ 370 กโิลเมตร และ 300 กโิลเมตร (190 ไมล)์ 

จากเทอืกเขาคารเ์พเธยีน (Carpathian mountains) ปัจจบุนักรงุวอรซ์อไดก้ลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั และเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมหนัก เชน่ เหล็กกลา้, รถยนต,์ 

เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม นอกจากนีย้งัเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษาทีส่ าคญัมากทีส่ดุของประเทศ 

นอกจากนีแ้ลว้ กรงุวอรซ์อยงัเป็นทีรู่จั้กของนานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชือ่ตามกรงุ

วอรซ์อน่ันเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Warsaw Centrum **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีเ่กา้ พระราชวงัวลิานอฟ – มวินคิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังวลิานอฟ (Wilanow Palace)  

- พระราชวังหลวงสไตลบ์ารอคทีส่รา้งขึน้โดยสมเด็จพระเจา้จอหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด ์ภายใน

ตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา และเป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของประเทศโปแลนดท์ีม่คีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร ์ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นีถ้กูเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี     

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงวอรซ์อว ์(WAW) มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืก

ซือ้สนิคา้ตา่งๆ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
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17.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมัน โดยเทีย่วบนิ LH1613 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

5.25 ชัว่โมง)   

18.30 น. เดนิทางถงึเมอืงมวินคิ แวะเปลีย่นเครือ่งเพือ่กลับสูก่รงุเทพฯ 

22.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LH772 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6.20 ชัว่โมง) 

 

 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

14.10 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

ราคา 89,900 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่):  12-21 ม.ิย. 65, 27 ก.ค. -5 ส.ค. 65, 12-21 ต.ค. 65,  

                                             25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 

การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

89,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 7 - 11 ปี 1 ทา่น พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 

86,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

83,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ทา่นละ 15,000 

ราคาทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่ 95,000 
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จากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

 (BKK-WAW//WAW-BKK) 

ราคาทีน่ ัง่ช ัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม(Premium 

Economy) ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่า่น

ละ 

 (BKK-MUC//MUC-BKK) 

35,000 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ (Land Only) 

(BKK-WAW//WAW-BKK) 

69,900 

คา่วซีา่เชงเกน้ ประเทศโปแลนด ์ ราคาประมาณทา่น

ละ   

       3,000 

 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่19 เม.ย. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้  

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศโปแลนด ์(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิลฟุทฮ์นัซา่ (LH) (กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไมเ่กนิ  23 

กโิลกรัม/ทา่น )    

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

กรมธรรมนั์น้คลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกนัเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความลา่ชา้ของสมัภาระ

และเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

  คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), คา่เขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กับ 16 ยโูร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยูโร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 10 วนั เทา่กับ 30 ยโูร) 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ 

 คา่โรงแรม SHA+/ AQ 1 คนื ตามมาตราการรัฐ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประเทศโปแลนด ์

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทวัร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจ่าย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด โดยโอน

เขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
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2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วนันับจาก

วนัจองทวัร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิในกรณีทีช่ าระคา่มัดจ า

มาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยันแลว้ 

3. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกันทัง้แบบหมู่คณะ และยืน่รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

5. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์

อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนื  ทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วนั) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่มัดจ า 26,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

6. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 5-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60-85% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วนั) 

7. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-4 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

8. ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

9. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

10. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

11. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 

12. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกการ

ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ สถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของบรษัิท เชน่ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 8 กก.  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย              

การบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง                                หรอืแจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหน ี          เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ             หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

 หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดงัตอ่ไปนีร้่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

1. บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

2.  ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. เด็กทีม่ีอ่ายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหัวหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

หมายเหตุ: หากทา่นเดนิทางจากต่างจังหวัดและมกีารออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่นเพือ่ไดรั้บ

เอกสารยนืยันวา่กรุ๊ปทวัรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 

การสะสมไมล ์

หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตารอ์ัลไลแอนซ ์(Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์ับสายการบนิออสเตรยีน

แอรไ์ด ้อาทเิชน่ รอยัล ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้  สว่น Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

 

โรงแรมและหอ้ง  
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ทา่น/ 3เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน  ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานได  ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการ หรอืปิดโดย

มไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่เขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม

สถานทีด่ังกล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 
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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 ้

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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


