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Code: IU01-AUT+HUN+CZE+DEU-EasternEU2-10LH-Sep-Dec-119-121-A220516 

 

ยโุรปตะวนัออก 2 (LH...2022) 

ออสเตรยี - ฮงัการ ี- เช็ก - เยอรมนใีต ้10 วนั 

 

น ำทำ่นทอ่งเทีย่วในยโุรปตะวันออก เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมของผูค้นจำกทั่วทุกมมุโลก ออสเตรยี “ฮอลสตทั” เมอืงที่

ดังทีส่ดุตอนนี้ (ยนูติี ้ เป็นหนึง่ในกำรแนะน ำใหว้งกำรทัวรไ์ทยรูจ้ักเมอืงนี้) ”เวยีนนา” นครหลวงแห่งเสยีงเพลง เมอืง

ทีส่ดุแสน        โรแมนตกิ ขำ้มพรมแดนสูฮ่งักำร ีเทีย่ว “บดูาเปสท”์ นครหลวงแสนสวยรมิฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ “ปราก” นคร

หลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของอำณำจักรโบฮเีมยี หรอืเช็กในปัจจุบัน “คารโ์ลววีาร”ี สัมผัสเมอืงน ้ำแร่รอ้นทีส่วยงำม “ครุมลอฟ” 

เมอืงมรดกโลกแห่งสำธำรณรัฐเช็กทีโ่ด่งดัง เยอืนเยอรมนีใต ้“พสัเซา” เมอืงเล็ก ๆ น่ำรักของเยอรมนี “มวินคิ” เมอืง

หลวงแหง่แควน้บำวำเรยี  

สายการบนิ บนิตรงไป - กลับ โดยสำยกำรบนิลฟุทฮ์นัซำ่ เยอรมน ี(กลับดกึ)  

โรงแรม มาตรฐานยโุรป พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั มพีกัทีเ่ดยีว 2 คนืทีเ่วยีนนา 

อาหาร  เชำ้แบบอเมรกินั กลำงวัน - ค ่ำ แบบยโุรปและเอเซยี  

รถโคช้ มำตรฐำนยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง   

เรอื  ใหญ ่สะดวกสบำย ลอ่งแมน่ ้ำดำนูบ  

มคัคเุทศก ์ ช ำนำญเสน้ทำงแน่นอน 

หมายเหต ุ โปรแกรมขำยดอีนัดับตน้ ๆ ของเรำ รำคำอำจสงูกวำ่นดิหน่อย เมือ่เดนิทำงทำ่นจะทรำบควำมแตกตำ่ง  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - มวินคิ 

 

20.00 น. พรอ้มคณะทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ(ทำงเขำ้ประต ู4) เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบนิลฟุทฮ์นัซำ่ 

23.00 น. ออกเดนิทำงสูม่วินคิ โดยเทีย่วบนิ LH 773  

 

วนัทีส่อง มวินคิ (เยอรมน)ี - ฮอลสตทั (ออสเตรยี) - กราซ   

 

05.20 น. ถงึสนำมบนิมวินคิ (MUNICH) เมอืงหลวงแห่งแควน้บำวำเรยีแห่งนี้เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ควำมงำมตำม

ธรรมชำต ิและศลิปวัฒนธรรม ทำ่มกลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้สงูสดุทำงเทคโนโลย ีน ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและศุลกำกรแลว้ รับประทำนอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟ่ตข์องโรงแรม

ใกลส้นำมบนิ  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสูฮ่อลสตทั (HALLSTATT / 2 ชม.)  
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- เมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-

400 กอ่นครสิตกำล และยงัมทีวิทัศนท์ีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย  

- น ำทำ่นเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” (SEESTRAßE) ระยะทำง

ประมำณ 800 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพื้นบำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับ

บำ้นเรอืนสไตลแ์อลไพน์ทีเ่กำ่แกไ่มข่ำดสำย บำ้งก็อยู่ระดับพืน้ดนิ บำ้งก็อยูบ่นหนำ้ผำลดหลั่นกันเป็น

ชัน้ ๆ และบำ้นแต่ละหลังลว้นประดับประดำดว้ยของเก่ำและดอกไมห้ลำกสสีันสวยงำม ปลำยสุดของ

ถนนซ ีสตรำซ ทำ่นจะไดช้มจัตรัุสประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดยอ่ม ประดับดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และ

อำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม  

- น ัง่รถรางขึน้สูจุ่ดชมววิบนภูเขา ชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของฮอลสตทั (WORLD HERITAGE 

VIEW POINT) อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกำแฟ หรอืเดนิเลน่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น ำทำ่นสูเ่มอืงกราซ (GRAZ / 2 ชม. 20 นำท)ี  

- เมืองสวยของออสเตรีย ที่ไดรั้บกำรคัดเลือกใหเ้ป็นเมือง

หลวงแหง่ศลิปวัฒนธรรมแหง่ยโุรป และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

2 ของประเทศ ในอดตีเมอืงกรำซเป็นเมอืงหนำ้ด่ำนทีม่ป้ีอม

ปรำกำรอนัแข็งแกรง่ไวป้้องกนักำรรกุรำนจำกพวกเตริก์  

- น ำท่ำนชมเมืองกรำซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป 

(CULTURAL CITY OF EUROPE) ทีม่กีำรผสมผสำนระหวำ่ง

ควำมคลำสสกิของเมอืงเกำ่และทันสมยัของเมอืงในศตวรรษ

ที ่20 ไดอ้ยำ่งลงตัวทีส่ดุ  

- ผ่ำนชมโบสถป์ระจ ำเมอืง แต่เดมิเคยเป็นคฤหำสน์ทีใ่หญ่โตหรูหรำ สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1438-

1464  ตอ่มำในปี ค.ศ. 1786 ไดถ้วำยใหเ้ป็นโบสถส์ ำหรับรำชส ำนัก  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำเขำ้ทีพ่ักโรงแรม EUROPA HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั  

หมายเหต ุ  รถรำงขึน้จดุชมววิมเีฉพำะมนีำคม-ตลุำคม แตอ่ำจกอ่น-หรอืหลังแลว้แตอ่ำกำศแตล่ะปี (และปิดในวันอำกำศ

ไมด่)ี 

 

วนัทีส่าม กราซ - เวยีนนา - บดูาเปสท ์(ฮงัการ)ี  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูก่รงุเวยีนนา (VIENNA / 2 ชม. 30 นำท)ี  

- นครหลวงของออสเตรีย น ำชมเวียนนำ นครหลวงแห่ง

ออสเตรยีทีเ่ต็มไปดว้ยอำคำรสถำปัตยกรรมทีใ่หญ่โตและ

งดงำม เทีย่วชมรงิสตรำสเซ ่(RINGSTRASSE) หรอืถนน
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วงแหวนแห่งเวียนนำ ที่มีควำมกวำ้งบำงช่วงถึง 50 เมตร ประกอบไปดว้ย อำคำรส ำคัญทำง

ประวัตศิำสตรม์ำกมำย อำท ิศำลำว่ำกำร สรำ้งดว้ยศลิปสไตลน์ีโอ-โกธคิ โวทฟิเชริช์, อำคำรรัฐสภำ, 

อนุสำวรยีโ์ยฮนั สเตรำส ์จเูนยีร ์  ผูป้ระพันธ ์“Blue Danube Waltz” อนัลอืชือ่  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย ออกเดนิทำงสูบ่ดูาเปสท ์(BUDAPEST / 3 ชม.)  

- นครหลวงแสนสวยแหง่สำธำรณรัฐฮังกำร ีระหว่ำงทำงเป็นทุ่งเกษตรและหมูบ่ำ้นชนบท ตลอดทำงยังมี

ชำวบำ้นน ำผลผลติกำรเกษตรมำตัง้แผงขำย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำแบบพืน้เมอืงฮังกำรี “กูลาชดนิเนอร”์ ชมกำรแสดงพืน้เมอืงของชนเผ่ำแมกยำร์, 

ดนตรยีปิซ ี 

 น ำเขำ้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ บดูาเปสท ์- PARNDORF OUTLET (ออสเตรยี) - เวยีนนา  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำชมนครบดูาเปสท ์ 

- ถูกแบง่เป็น 2 ฝ่ังโดยแมน่ ้ำดำนูบทีไ่หลผ่ำนกลำงเมอืง ขึน้ชม “CASTLE HILL” ในฝ่ังบดูำ ซึง่ท่ำนจะ

ไดช้มทวิทัศนง์ดงำมของตัวเมอืงจำก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปรำกำรชำวประมง อนุสรณ์จำก

กำรสูร้บของชำวประมงกบัพวกมองโกลทีร่กุรำนบดูำเปสทใ์นชว่งปี ค.ศ. 1241  

- จำกนัน้ชมมหำวหิำรแมททอิัส (MATTHIAS  CHURCH) โบสถเ์กำ่แก่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกกกำร

ปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั อำท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชำวเตริก์  

- น ำชม “จัตรัุสวรีบรุษุ” อนุสรณ์สถำนแหง่บรรพบรุษุผูก้อ่ตัง้อำณำจักรแมกยำร ์และผูร้ว่มสรำ้งควำมเจรญิ

ใหก้บัประเทศ  

- ผำ่นชม “VAJDAHUNYAD CASTLE” ปรำสำททีส่รำ้งขึน้เพือ่รวบรวมสถำปัตยกรรมส ำคัญของฮังกำรทีัง้

ในแบบโรมนั, โกธคิ, บำรอค และเรเนซองส ์ 

- น ำทำ่นน ัง่เรอืลอ่งชมความงามของ 2 ฝั่งเมอืงบดูาเปสทจ์ากแมน่ า้ดานบู เก็บภำพสวยของอำคำร

รัฐสภำและสะพำนเชน (CHAIN  BRIDGE) ทีส่วยงำมและเป็นสญัลักษณ์ของบดูำเปสท ์

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ออกเดนิทำงไปพรมแดนฮงักำร-ีออสเตรยี (2 ชม. 15 นำท)ี  

น ำทำ่นสู ่PARNDORF OUTLET  

- ใหท้่ำนไดเ้ลือกซื้อสนิคำ้แบรนด์เนมดังทัง้ยุโรปและ

อเมรกิำหลำกหลำยรำคำถูก อำท ิ PRADA, GUCCI, 

ARMANI, BURBERRY ทัง้เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้, 

เครือ่งประดับ, ของใชใ้นบำ้น ฯลฯ  

แลว้เดนิทำงสูก่รงุเวยีนนา (VIENNA) นครหลวงของออสเตรยี 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรแบบเดอลักซ ์(หรหูรำ อรอ่ย ดแีละแพงกวำ่ทีห่มูบ่ำ้นกรนีซิง่เยอะ) 

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม AUSTRIA TREND หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 

 

วนัทีห่า้ เวยีนนา  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเขำ้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(SCHOENBRUNN PALACE)  

- พระรำชวังฤดูรอ้นของรำชวงศแ์ฮปสบวรก์ ชมควำมงดงำม

ภำยในทีไ่ดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งวจิติรงดงำมไมแ่พพ้ระรำชวังใดในยโุรป ชม

ภำยในพระรำชวัง มหีอ้งต่ำง ๆ มำกถงึ 1,400 หอ้ง (แต่ใหช้มไดป้ระมำณ 

20 หอ้ง) ซึง่ไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งด ีอกีทัง้เครือ่งเรอืนเครือ่งใชต้่ำง ๆ ยัง

อยู่ครบครัน ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นและถ่ำยภำพในเขตพระรำชอุทยำนที่

สวยงำม  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นสูย่ำ่นกำรคำ้ใหญข่องเวยีนนำบนถนนคารท์เนอร ์(KÄRNTNER STRAßE)  

- ยำ่นชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนำ ซึง่ท่ำนสำมำรถใชเ้วลำเดนิชมสนิคำ้นำนำชนดิ รวมทัง้แบรนดเ์นมแบบ

นำฬกิำ PATEK PHILIPPE, ROLEX กระเป๋ำแบรนดด์ัง ๆ และอกีมำกมำย หรอืชมควำมงำมของโบสถ์

เซนต ์สตเีฟ่นในศลิปะแบบโกธคิใจกลำงเมอืง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

วนัทีห่ก เวยีนนา - ปราก  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูก่รงุปราก (PRAGUE / 3 ชม. 30 นำท)ี  

- นครหลวงแหง่สำธำรณรัฐเชก็ อนัมสีมญำนำมวำ่นครแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ระหว่ำงทำงเป็นทุ่งชนบทที่

งดงำมสลับกบับำงชว่งก ำลังพัฒนำเป็นเขตอตุสำหกรรม  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นสูบ่รเิวณปราสาทแหง่กรงุปราก (PRAGUE CASTLE)  

- ตัง้อยูบ่นเนนิเขำสงูรมิฝ่ังแมน่ ้ำวัลตำวำอดตีเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวังหลวง ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะ

รัฐบำล ชมบรเิวณจัตรัุสหนำ้ปรำสำททีเ่ป็นทีต่ัง้ของคฤหำสนต์ำ่งๆ ทีป่ระทับแหง่อำรค์บชิอฟ, โรงละคร  

- เขำ้ชมวหิารเซนตว์ทิสั (ST. VITUS) วหิำรประจ ำเมอืงที่

งดงำมดว้ยศลิปะแบบโกธคิ เดนิผ่ำน THE GOLDEN LANE อดตีทีพ่ักของทหำร

รักษำพระองค ์ปัจจบุนักลำยเป็นยำ่นกำรคำ้ทีม่รีำ้นคำ้ แกลเลอรีต่ำ่งๆ มำกมำย  

น ำทำ่นสูส่ะพานชารล์ส ์(CHARLES BRIDGE)  
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- สะพำนเกำ่แกท่ีส่รำ้งขึน้ในสมยักษัตรยิช์ำรล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ ่ซึง่สรำ้งควำมเจรญิอยำ่งมำกใหก้ับ

อำณำจักรโบฮเีมยี ปัจจบุันเป็นสถำนทีท่ีบ่รรดำศลิปินสมัครเล่น น ำผลงำนของตนเองมำแสดงและขำย

ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว อำท ิภำพวำด งำนฝีมอื ฯลฯ  

แลว้น ำทำ่นเทีย่วจตัรุสัเมอืงเกา่ (OLD  TOWN  SQUARE)  

- ชมสถำปัตยกรรมที่งดงำมของอำคำร โบสถ์ วิหำร รวมทั ้งเฝ้ำดูนำฬิกำดำรำศำสตร์โบรำณที่มี

เอกลักษณ์เฉพำะตัว จะมนัีกท่องเทีย่วจ ำนวนมำกมำรอทุกๆ ชัว่โมงเพือ่ชมกำรเดนิพำเหรดของตุ๊กตำ 

และยงัเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงใหญโ่ดยเฉพำะเครือ่งแกว้เจยีระไนโบฮเีมยี สวยและรำคำถกูมำก จำกรำ้นเครือ่ง

แกว้ทีม่อียูท่ั่วไป พรอ้มชมบรรยำกำศของตัวเมอืงเกำ่ทีง่ดงำมจนไดรั้บกำรยกยอ่ง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด ปราก - คารโ์ลววีาร ี- พลิเซน - เชสกี ้ครมุลอฟ  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงคารโ์ลววีาร ี (KARLOVY VARY 

/ 1 ชม. 40 นำท)ี  

- เมอืงแห่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีโ่ด่งดังมคีุณสมบัตใิน

กำรบ ำบัดโรคต่ำงๆ มำกมำย ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่น

ชมเมอืงทีม่บีรรยำกำศสบำยๆ สัมผัสภำพแปลกๆ ที่

ผูค้นในเมอืงเดนิถอืถว้ยดดูน ้ำแรท่ีเ่ป็นเอกลักษณ์  

 จำกนัน้น ำทำ่นสูเ่มอืงพลิเซน (PILSEN / 1 ชม.)  

- เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นผูผ้ลติเบยีรส์เีหลอืงอ ำพันไดเ้ป็นแห่งแรกในโลก จนชำวเยอรมนีน ำกรรมวธิกีำรผลตินี้

ไปเผยแพรห่ลำยในโลกและรูจั้กกนัดใีนชือ่ PILS ชำวเยอรมนจีงึเรยีกวำ่เมอืง PILSEN  

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรในโรงเบยีร ์

บำ่ย ๆ ออกเดนิทำงสูเ่ชสกี ้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV / 2 ชม. 

30 นำท)ี  

- เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บกำรดูแลจำก  ยูเนสโก น ำท่ำนชม

ตัวเมอืงเกำ่ของครุมลอฟ ทีต่ัง้อยูใ่นคุง้น ้ำของแมน่ ้ำวัลตำ

วำ เป็น 1 ในเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 ตำม

เสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดีต และเจรญิต่อเนื่องมำอกีร่วม 

300 ปี จำกตระกลู ROZMBERKS หรอื THE MASTER OF ROSE และเปลีย่นมอืมำอยูใ่นกำรปกครอง

ของรำชวงศแ์ฮปสบวรก์ของออสเตรยี-ฮงักำร ีตำมดว้ยภำวะของสงครำมและคอมมวินสิต ์ แต่เชสกี้ครุ

มลอฟ ก็ยังคงควำมงดงำมของตัวเมอืงเกำ่จนถงึปี ค.ศ. 1989 องคก์ำรยเูนสโก (UNESCO) ไดย้กให ้

เป็นเมอืงมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY)  
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม OLDINN หรอืระดับเดยีวกนั 

 ** เมอืงนีม้แีตโ่รงแรมขนำดเล็ก หำกโรงแรมเต็มจะไปพักเมอืงใกลเ้คยีง 

 

วนัทีแ่ปด เชสกี ้ครมุลอฟ - พสัเซา (เยอรมน)ี - มวินคิ   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชมปราสาทครุมลอฟ (ปิดบริกำรในช่วงฤดูหนำว 

พฤศจกิำยน-มนีำคม และทุกวันจันทร ์/ ชมเฉพำะดำ้นนอก) ที่

งดงำมดว้ยศลิปะหลำกหลำยยุคและยังคงควำมสมบูรณ์แบบทัง้

ดำ้นสถำปัตยกรรมและศลิปะเครือ่งเรอืน นับเป็นอกีหนึง่ปรำสำท

ทีน่่ำชม  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย เดนิทำงสูเ่มอืงพสัเซา (PASSAU / 1 ชม. 30 นำท)ี  

- เมอืงเล็ก ๆ น่ำรักของเยอรมน ีชมเมอืงสวยทีม่แีมน่ ้ำสำมสำยไหลผำ่น คอื แมน่ ้ำอนิน์, แมน่ ้ำเอล, แมน่ ้ำ

ดำนูบ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่มวินคิ (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบำวำเรยีรัฐใหญ่ทำงตอนใตข้อง

เยอรมน ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SHERATON หรอืระดับเดยีวกนั   

 

วนัทีเ่กา้ ชมเมอืงมวินคิ - กรงุเทพฯ    

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน (MARIENPLATZ)  

- ย่ำนเมืองเก่ำที่มีสถำปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคัญของ

มวินคิ เชน่ ศำลำว่ำกำรเก่ำในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของ

โบสถแ์มพ่ระทีม่ ีรูปแบบคลำ้ยหัวหอมใหญ่ เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้

หลำกหลำยประเภทมำกกว่ำเวยีนนำเสยีอกี ทัง้แบรนดเ์นม ของ

พืน้เมอืง หำ้งสรรพสนิคำ้ ซุปเปอร์มำเก็ต หรือเดนิชมชวีติควำม

เป็นอยูข่องคนในมวินคิ น่ังจบิกำแฟแถวจัตรัุสกลำงเมอืง  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำทำ่นชมเมอืงมวินคิ  
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- อดตีนครหลวงแห่งอำณำจักร    บำวำเรยีทีย่ ิง่ใหญ่ โดยเฉพำะในชว่งศตวรรษที ่16-18 เริม่จำก ชม

บรเิวณรอบนอกของพระรำชวังนมิเฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) พระรำชวังฤดรูอ้นของบำวำเรยี สถำนที่

ประสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิที ่2  

- น ำทำ่นผำ่นชมบรเิวณสนำมกฬีำโอลมิปิค ทีม่วินคิไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจำ้ภำพเมือ่ปี ค.ศ. 1972 กอ่นขับ

รถพำชมสถำนทีส่ ำคัญๆ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเดนิทำงไปสนำมบนิมวินคิ ผำ่นขัน้ตอนกำรท ำคนืภำษี เชค็สมัภำระ และพธิกีำรตรวจคนออก 

22.45 น. ออกเดนิทำงกลับ โดยเทีย่วบนิที ่LH 772  

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

14.10 น.  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้) 

 

วนัเดนิทาง  2-11, 9-18, 16-25 ก.ย., 7-16, 21-30 ต.ค. 

  4-13, 11-20, 18-27 พ.ย. 3-12, 9-18 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร  **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแนน่มาก**    

รายการ ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทำ่นละ 121,000 119,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ) ทำ่นละ    99,000 97,000 

เด็กอำย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทำ่นละ   91,000 89,000 

พักเดยีวเพิม่ทำ่นละ                     25,000 24,000 

หมายเหต ุ 

 บำงโรงแรมเทำ่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น เรยีนแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 

 ทำ่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรุณำแจง้กอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 5,000-10,000 บำท  

 ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

 รำยกำรเขยีนหลบวนัหยดุเพือ่ชอ้ปป้ิง และหลบทีเ่ทีย่วบำงแหง่ปิด อำจดแูปลก ๆ เล็กนอ้ย 

อตัราคา่บรกิารรวม                                                                                    

-  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเป็นหมูค่ณะ   

-  คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ ่1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กก.  

** ชัน้ทศันำจร กระเป๋ำขึน้เครือ่งได ้1 ใบ 23 กก.  

** ชัน้ธรุกจิ กระเป๋ำขึน้เครือ่งได ้2 ใบๆ ละ 32 กก. 

-  คำ่ภำษีสนำมบนิตำมรำยกำร     - คำ่รถรับ-สง่และน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

-  คำ่ทีพั่กโรงแรมตำมรำยกำร (รับรองโรงแรมของเรำดกีวำ่แน่นอน)  - คำ่ขนกระเป๋ำขึน้-ลงทำ่นละ 1 ใบ  

-  คา่ทปิคนขบัรถคนละ 2 ยโูร/คน/วนั    - คำ่อำหำรตำมรำยกำร    

-  คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่       - คำ่มัคคเุทศกช์ ำนำญงำนอ ำนวยควำมสะดวก 

-  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร     - น ้ำดืม่ทำ่นละ 1 ขวด/วนั      

-  คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่

ห ั ว  
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และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกว่าทวัรท์ ัว่ไป 

ยกเวน้โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่ซกัรดี คำ่เครือ่งดืม่พเิศษ , คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่  

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 23 กก. (ชัน้ธุรกจิไมเ่กนิ 32 กก. 2 ใบ)   

- คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

- คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรจ์ำกบรษัิท  

การจองและช าระเงนิ 

- กรุณำช ำระมัดจ ำทำ่นละ 41,000 บำท ภำยใน 3 วันจำกวันจองหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 

10 วนัหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 **กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทางกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

การยกเลกิ 

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั เก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท    

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 51-60 วนั หักคำ่มัดจ ำ 21,000.-บำท   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41-50 วนั ไมค่นืมัดจ ำ (41,000.-บำท)   

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 31-40 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 60% ของรำคำทวัร ์  

-  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-30 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 85-100% ของรำคำทวัร ์  

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการ

ท าธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 12 ท่ำน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้

กอ่นอยำ่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ำกทำ่นตอ้งกำร  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อำท ิกำรยกเลกิหรือกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัดหยุดงำนกำร

ประทว้งจลำจล ปัญญำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยสงครำม, ภัยธรรมชำตทิกุชนดิ อำท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขำไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ, กำร

นัดหยุดงำน, กำรประทว้งจลำจล, ปัญหำอันเกดิจำกกำรเมอืง, ภัยธรรมชำต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษำ

ผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

-  เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่ำ่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทำง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคำ่ทัวรท์ีท่ำ่นช ำระมำแลว้ หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรเขำ้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย ฯลฯ 

-  รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ หำกมกีำรปรับรำคำของสำยกำรบนิตำมรำคำน ้ำมันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ 

-  สถำนทตูเก็บคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่โดยปรยิำย (ไมค่นืทกุกรณี หำกมกีำรยืน่วซีำ่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ำยแกท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพรำะอำจเกดิอนัตรำย/เพือ่ควำมปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีม่เีด็กทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหำ

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่น เพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกัน 

สถำนทีเ่ทีย่วบำงแหง่มเีวลำไมม่ำกนัก หำกทำ่นจัดกรุ๊ปเฉพำะครอบครัว ทำ่นจะเทีย่วแบบสบำย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทำ่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หำกท่ำนถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตเิรำใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่ำนทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงรำยเชยีงใหม่ หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันกำรเดนิทำง หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจำกต่ำงจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ำเดนิทำงตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทำง

เท่ำนัน้ แตข่อเรียนแนะน ำว่ำท่ำนควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิูกคำ้ทีก่ระเป๋ำ

หลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวดัมำกทีส่ดุ 
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-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หำกโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขำ้พักเต็มเนือ่งมำจำกมงีำนแสดงสนิคำ้ หรอืมกีำรจัดประชมุสมัมนำใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

น ำทำ่นเขำ้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีำตรฐำนระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


