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Code: IU01-DEU-TirolA-10TG-May-Nov-122-124-A220517 

 

ยโุรปบาวาเรยี - ทโีรล A (ขนุเขา-ทะเลสาบ) 

เยอรมนใีต ้- ออสเตรยี 10 วนั (TG...2022) 

  

ขอน ำท่ำนเทีย่วเมอืงดังของออสเตรยี (แควน้ทโีรล) ชมอนิสบรูค เมอืงในออ้มกอดของขุนเขำทีป่กคลุมดว้ยหมิะขำว

โพลน นอยชตฟิ เมอืงแห่งชำเล่ต ์เชนตว์ูลฟ์กัง เมอืงรสีอรท์รมิทะเลสำบ ฮอลสตัท เมอืงแสนสวยรมิทะเลสำบและเป็น

เมอืงมรดกโลก ซำลสเ์บริก์ เมอืงแห่งมนตรั์กเพลงสวรรค ์“THE SOUND OF MUSIC” ทีต่ดิตรงึใจผูค้นมำเนิน่นำน และ

เยอรมน ี(แควน้บำวำเรยี) สมัผัสหมิะบนยอดเขำซกุสปิตเซ ่ออ๊กสเบริก์, โอเบอรำมำเกำ, ฟสุเซน่ เมอืงบนเสน้ทำงโรแมน

ตกิ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์บนยอดเขำ เบริช์เทสกำเดน ล่องทะเลสำบโคนกิซ ีนครมวินคิ เมอืงหลวงแห่งแควน้บำวำ

เรยีนทีง่ดงำม     ชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยแบรนดเ์นมทกุยีห่อ้มทีีม่วินคิ นำฬกิำ กระเป๋ำ ฯลฯ  

สำยกำรบนิ กำรบนิไทยบนิตรงไป-กลับ   

โรงแรม  มำตรฐำนยโุรป พัก 2 คนืไมย่ำ้ยโรงแรม 3 ครัง้รวม 6 คนื จำก 7 คนื สบำยมำก ๆ   

อำหำร   เชำ้แบบอเมรกินั กลำงวัน-ค ่ำ ทอ้งถิน่เป็นสว่นใหญแ่ละแบบเอเชยีเล็กนอ้ย  

รถโคช้  มำตรฐำนยโุรปตะวันตก 40-48 ทีน่ั่ง   

กระเชำ้  กระเชำ้ไฟฟ้ำขึน้สูย่อดเขำซกุสปิตเซ ่ทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ีเลน่หมิะ และชมววิสวย ๆ  

มคัคเุทศก ์ ช ำนำญเสน้ทำงแน่นอน 

หมำยเหต ุ- โปรแกรมแนะน ำ รับรองดว้ยศักดิศ์รขีองมอืหนึง่ยโุรปวำ่สวยมำกมำย และเทีย่วแบบสบำย ๆ  

 - เมอืงสวย ๆ ไมแ่พส้วติเซอรแ์ลนด ์/ มวินคิชอ้ปป้ิงไมแ่พป้ำรสี 

 - ไมย่ำ้ยโรงแรมบอ่ย ๆ ไมน่ั่งรถทัง้วัน  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ(เขำ้ทำงประต ู3) เคำนเ์ตอร ์D – E สำยกำรบนิไทย 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – มวินคิ (เยอรมน)ี – อ็อกสเบริก์ – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซน่  

 

00.50 น. ออกเดนิทำงสูม่วินคิ โดยเทีย่วบนิ TG 924 (บนิตรงประมำณ 11 ชัว่โมง) 

07.05 น. ถงึสนำมบนิมวินคิ (MUNICH)  

- เมอืงหลวงแห่งแควน้บำวำเรียแห่งนี้เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ และ

ควำมงำมตำมธรรมชำติ และศิลปวัฒนธรรม ท่ำมกลำงควำม

เจรญิกำ้วหนำ้สูงสดุทำงเทคโนโลย ีน ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและศลุกำกร  
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น ำทำ่นสูเ่มอืงออ๊กสเบริก์ (AUGSBURG / 1 ชม.)  

- เมอืงส ำคัญบนเสน้ทำงสำยโรแมนตกิสตรำสเซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมในยคุเฟ่ืองฟขูองเยอรมันเร

เนซองส ์ 

- น ำท่ำนชมเมอืงโบรำณอ็อกสเบริก์ (AUGSBURG) เมอืงทีม่คีวำมเกำ่แกท่ีส่ดุของประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสำมของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยูใ่นเสน้ทำงสำยโรแมนตกิและมชีือ่เสยีงดำ้นโรงละคร

หุน่เชดิ PUPPENKISTE MARIONETT THEATRE โดยคณะหุน่เชดิกอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1948 เคยมกีำร

แสดงมำมำกวำ่ 16,500 ครัง้ทั่วโลก และผลติรำยกำรทวีมีำกกวำ่ 700 รำยกำร  

- น ำชม AUGSBURG TOWN HALL ทีถ่กูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1615-1620 เป็นสญัลักษณ์อกีแหง่ของเมอืง 

ชมควำมงำมของหอ้งทองค ำ GOLDEN HALL สไตลเ์รเนซองสท์ีไ่ดรั้บกำรบรูณะใหม ่ 

- เดินเล่นผ่ำนชมย่ำนอำคำร ร ำ้นคำ้และแหล่งท่องเที่ยว  พิพิธภัณฑ์โรงละครหุ่นกระบอก 

(AUGSBRUGER PUPPENKISTE) ยำ่นเดอะ ฟกุเกอรไ์รน์ (THE  FUGGEREI) ทีพั่กอำศัยชมุชนผูม้ี

รำยไดน้อ้ย กลุ่มอำคำรเกำ่แกส่สีม้ทีต่ัง้อยูร่ำยลอ้มดว้ยตกึสมัยใหม ่สรำ้งขึน้โดย จำคอบ ฟกุเกอร ์ซึง่

ตระกูลฟุกเกอร์ไดช้ือ่ว่ำเป็นตระกูลที่มั่งคั่งและมีบทบำทในเมอืงนี้ วหิำรอ๊อกสเบริ์ก (AUGSBURG 

CATHEDRAL) ศนูยก์ลำงควำมศรัทธำของชำวเมอืง สรำ้งในศตวรรษที ่9 และไดม้กีำรบรูณะปรับปรงุขึน้

ใหม ่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

บำ่ย ออกเดนิทำงสูเ่มอืงโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU / 1 

ชม. 30 นำท)ี  

- เมอืงที่ซอ่นตัวอยู่ในออ้มกอดของป่ำสนอันเขยีวขจีและ

โอบลอ้มดว้ยเทือกเขำแอลป์ ตัวเมอืงยังงดงำมดว้ย

ภำพเขียนสีบนผนังบำ้นเรือนทั่วทัง้เมืองบอกเรื่องรำว

ส ำคัญทำงศำสนำและชวีติชำวเมอืงสมยันัน้  

จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงฟุสเซน่ (FUSSEN / 45 นำท)ี  

- เมอืงส ำคัญบนเสน้ทำงสำยโรแมนตกิทีเ่ต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมในยคุเฟ่ืองฟขูองเยอรมนัเรเนซองส ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SONNE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 

 

วนัทีส่าม ฟุสเซน่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ฟุสเซน่  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ ำ นน ั่งก ระ เช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอด เขา ซุกส ปิต เซ ่

(ZUGSPITZ)  

- ยอดเขำทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมันในระดับควำมสูง 2,964 เมตร 

เหนอืระดับน ้ำทะเลปำนกลำง สัมผัสทัศนียภำพของเทอืกเขำ
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แอลป์ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรเล่นหมิะและถ่ำยรูปสวย ๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนลำนซกุสปิตเซ ่พลำซ 

ดืม่ด ่ำกบับรรยำกำศและธรรมชำตแิสนบรสิทุธิ ์

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 

บำ่ยๆ มเีวลำใหท้่ำนเพลดิเพลนิกับลำนหมิะต่อจนไดเ้วลำพอสมควร จำกนัน้ออกเดนิทำงกลับสู่เมอืงฟสุเซน่ มี

เวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงเกำ่แสนสวยแบบบำวำเรยีน หรอืเยอรมนัตอนใตแ้ท ้ๆ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีส่ ี ่ ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบรคู (ออสเตรยี) – นอยชตฟิ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนขึน้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE) ทีพ่ระเจำ้ลดุวกิที ่2 โปรดปรำนทีส่ดุ  

- เป็นสถำปัตยกรรมโรมำนซ ์และตกแตง่อยำ่งหรูหรำตระกำรตำ

ดว้ยศลิปะแบบอำรต์นูโว ตัง้โดดเด่นอยูบ่นเนนิเขำสงูเหมอืน

ปรำสำทในเทพนยิำย จนเป็นตน้แบบใหว้อลทด์สินียน์ ำไป

สรำ้งปรำสำทเจำ้หญงินิทรำ วันที่อำกำศเป็นใจจะเห็นสำย

หมอกบำง ๆ ลอยผำ่นตัวปรำสำทบนเนนิเขำสวยงำมมำก  

ออกเดนิทำงไปเมอืงอนิสบรูค (INNSBRUCK / 1 ชม. 45 นำที) เมอืงแสนสวยที่ไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็น

เจำ้ภำพกฬีำโอลมิปิคฤดหูนำวถงึ 2 ครัง้ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรแบบเอเชยี  

บำ่ย น ำชมเมอืงอนิสบรคู  

- ชมยำ่นเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมทีง่ดงำม ชมโกลเดน้รูฟ หรอื

หลังคำทองค ำทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่อดตีคอืสว่นหนึง่ของพระรำชวังฤดู

รอ้นในสมัยพระเจำ้แมกซมิเิลียน แห่งอำณำจักรออสเตรีย-

ฮงักำร ีชมและเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงรวมทัง้ครสิตัลทีล่อืชือ่ของ

ออสเตรยี  

แลว้เดนิทำงสูเ่มอืงนอยชตฟิ (NEUSTIFT / 30 นำท)ี  

- เมืองแห่งชำเลต์ (บำ้นไมเ้ขตภูเขำแอลป์) เมืองที่ท่ำนจะได ้

สมัผัสวถิชีวีติควำมเรยีบงำ่ยของชำวชนบทออสเตรยี เมอืงทีม่ธีรรมชำตลิอ้มรอบและอำกำศบรสิทุธิ ์น ำ

ทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SPORT หรอืระดับเดยีวกนั สไตลช์ำเลตท์ำ่มกลำงขนุเขำแหง่แควน้ทโีรล  

- อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่น หรอืเดนิเลน่ชมเมอืงทีน่่ำรักสดุๆ เมอืงหนึง่ของออสเตรยี   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SPORTHOTEL NEUSTIFT หรอืระดับเดยีวกนั  
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หมายเหต ุ เนือ่งจากแถวนีเ้ป็นเมอืงเล็ก ๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกจิในครอบครวัเป็นสว่นใหญ ่หากโรงแรม

เต็มมากอาจไปพกัเมอืงขา้งเคยีง แตร่บัรองวา่ดแีละสวยแนน่อน  

 

วนัทีห่า้ นอยชตฟิ – เบริช์เทสกาเดน (เยอรมน)ี – โคนกิซ ี- เซนต ์วลูฟ์งั (ออสเตรยี)  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 45 นำท)ี  

- เมอืงเล็ก ๆ ทีม่คีวำมส ำคัญทำงดำ้นประวัตศิำสตรท์ีย่อ้นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้อยู่ปลำยวน

อทุยำนแหง่ชำตโิอบลอ้มดว้ยทวิทัศนอ์นังดงำมแหง่ขนุเขำและทุง่หญำ้ เป็นเมอืงพักผอ่นตำกอำกำศชือ่

ดังของเยอรมนี ชมเมอืงเบริช์เทสกำเดน้ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคัญ 1 ใน 6 เสน้ทำงของเยอรมนีทีเ่รยีก

ขำนกนัวำ่เสน้ทำงดอิลัไพนโ์รด้ ในอดตีเมอืงนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของฐำนบญัชำกำรพรรคนำซใีหญท่ำงตอนใต ้

ใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงแสนสวย  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง   

บำ่ย น ำทำ่นสูท่ะเลสาบโคนกิซ ี(KONIGSEE / 20 นำท)ี  

- ทะเลสำบทีม่นี ้ำใสรำวกระจกใสในวันทีอ่ำกำศดจีะสะทอ้น

สีครำมของทอ้งฟ้ำสวยงำมมำก ทะเลสำบแห่งนี้มี

แหลง่ก ำเนดิจำกกำรละลำยของหมิะบนยอดเขำ ตัง้แต่ยคุ

น ้ ำแข็งก่อใหเ้กิดทะเลสำบที่งดงำม น ำท่ำนล่องเรือ

พลังงำนไฟฟ้ำทีถ่กูสรำ้งขึน้เพือ่ใหบ้รกิำรนักทอ่งเทีย่วเพือ่

ไมเ่กดิมลภำวะ  

- เรือจะน ำท่ำนล่องไปชมบรรยำกำศแห่งฟยอร์ด ชมควำมงำมของภูเขำเจนเนอร์ (JENNER 

MOUNTAION) จนถงึโบสถเ์ซนต ์บำโธโลมำ (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้อยูร่มิทะเลสำบอัน

เป็นเสน่หข์องดนิแดนแห่งฟยอรด์นี้ ชมควำมงำมของบรรยำกำศรอบๆ ตัวโบสถท์ีส่วยงำมยิง่ จำกนัน้

เดนิทำงกลับทำ่เรอื  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเซนต ์วลูฟ์กงั (ST. WOLFGANG /  1 ชม. 20 นำท)ี  

- เมอืงรสีอรท์เล็ก ๆ ในหบุเขำรมิทะเลสำบวลูฟ์กงัทีส่วยงำม

โรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของออสเตรยีทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขำ

สงู ทะเลสำบสวยใส และทุง่หญำ้เขยีวขจ ีเป็นทีป่ระทับใจ

ของนักทอ่งเทีย่ว  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

 ทีพ่ักโรงแรม SCALARIA หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

หมายเหต ุ เนื่องจำกแถวนี้เป็นเมอืงเล็ก ๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกจิใน

ครอบครัวเป็นสว่นใหญ ่หำกโรงแรมเต็มมำกอำจไปพักเมอืงขำ้งเคยีง แตรั่บรองวำ่ดแีละสวยแน่นอน  
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วนัทีห่ก เซนต ์วลูฟ์กงั – ฮอลสตทั - เซนต ์วลูฟ์กงั  

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูเ่มอืงฮอลสตทั (HALLSTATT / 45 นำท)ี  

- เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ชว่งที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล 

และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นที่หลงใหลของนักเดินทำง

มำกมำยจำกทั่วทกุมมุโลก  

- น ำท่ำนชมเมอืงฮอลสตัท เดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนน

เลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (SEE STRASS) ระยะทำงประมำณ 800 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำย

ของทีร่ะลกึทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบำ้นเรอืนสไตลแ์อลไพน์ทีเ่กำ่แกไ่มข่ำดสำย 

บำ้งก็อยูร่ะดับพืน้ดนิ บำ้งก็อยูบ่นหนำ้ผำลดหลั่นกนัเป็นชัน้ ๆ และบำ้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดำดว้ย

ของเกำ่และดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม ทำ่นจะไดช้มจัตรัุสประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดยอ่ม ประดับ

ดว้ยน ้ำพกุลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (เมนูปลำเทร๊ำซ)์ 

บำ่ย น าทา่นน ัง่รถรางขึน้สูจุ่ดชมววิบนภูเขา ชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของฮอลสตทั (WORLD HERITAGE 

VIEW POINT) อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกำแฟ หรอืเดนิเลน่ แลว้เดนิทำงกลับเซนต ์วลูฟ์กงั   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

หมายเหต ุ  รถรางขึน้จดุชมววิมเีฉพาะมนีาคม-ตลุาคม แตอ่าจกอ่น-หรอืหลงัแลว้แตอ่ากาศแตล่ะปี (และปิดใน

วนัอากาศไมด่)ี  

 

วนัทีเ่จ็ด เซนต ์วลูฟ์กงั – ซาลสเ์บริก์ (พระราชวงัเฮลบรนุน)์ – มวินคิ (เยอรมน)ี   

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซาลสเ์บริก์ (SALZBURG / 1 ชม.)  

- เมอืงทีไ่ดรั้บสมญำนำมว่ำ “THE ROME OF THE NORTH” ถอื

ว่ำเป็นเมอืงที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่ง เพรำะเมอืงนี้ไดรั้บกำร

สนับสนุนอยำ่งดยีิง่ในกำรสรำ้งเมอืงจำกอำคค์บชิอฟใหเ้ป็นเมอืง

ทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยศลิปะแบบบำรอค  

- น ำชมเมอืงซำลสเ์บริก์ เมอืงเกดิของคตีกวชีือ่ดัง  เด็กอจัฉรยิะ “วลูฟ์กงั อมำดอิสุ โมสำรท์” และยังเป็น

ฉำกในกำรถำ่ยท ำภำพยนตรอ์มตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรอืมนตรั์กเพลงสวรรค ์ 

- น ำท่ำนเขำ้ชมสวนมริาเบล (MIRABELL) ที่สวยงำมดว้ยดอกไมป้ระจ ำฤดูกำลหลำกสบีำนสะพร่ัง 

พรอ้มบนัทกึภำพกบัปรำสำทโฮเฮนซำลสเ์บริก์  
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- อสิระเดนิชมเมอืงเกำ่บนถนน GETREIDE GASSE ซึง่เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงของเมอืง ถ่ำยภำพคู่กับอนุสำวรยี์

ของโมสำรท์และบำ้นเกดิของโมสำรท์ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลำงเมอืงเกำ่  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นเขำ้ชมพระราชวงัเฮลบรนุน ์(HELLBRUNN PALACE)  

- พระรำชวังฤดรูอ้นทีเ่ลือ่งชือ่ของเมอืง ทีอ่ำรช์บชิอปแหง่ซำลสเ์บริก์สรำ้งขึน้ เนือ่งจำกเป็นพระรำชวังฤดู

รอ้น เป็นสถำนทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจทีน่ีจ่งึไมม่หีอ้งนอน  

- ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังทีส่วยงำม และทีน่ี่มจีุดเด่นที่

น่ำสนใจอยู่ที่ TRICK FOUNTAINS หรอืน ้ำพุกลทีท่่ำน

อำร์ชบชิอปผูม้ีอำรมณ์ขันคดิสรำ้งสรรค์ขึน้มำเพื่อแกลง้

บรรดำแขกผู ม้ำ เยือนพระรำชวังแห่งนี้  จึงมีน ้ ำพุกล

สลับซบัซอ้นซอ่นอยูใ่หท้ำ่นไดต้ืน่เตน้พอเปียกกนันดิหน่อย 

เดนิเล่นชมสวยสวยดำ้นหลัง ภำยในมศีำลำกระจกสขีำวทีใ่ชถ้่ำยท ำภำพยนตรม์นตรั์กเพลงสววรรค ์

(THE SOUND OF MUSIC) องัโดง่ดังตัง้อยูใ่นสวนแหง่นีด้ว้ย  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่นครมวินคิ (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบำวำเรยีรัฐใหญ่ทำงตอนใตข้อง

เยอรมน ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 น ำเขำ้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  

 

วนัทีแ่ปด มวินคิ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นชมนครมวินคิ  

- เริม่จำกชมบรเิวณรอบนอกของพระรำชวังนมิเฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) พระรำชวังฤดูรอ้นของบำวำ

เรยี สถำนทีป่ระสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิที ่2  

- ผ่ำนชมบรเิวณสนำมกฬีำโอลมิปิคทีม่วินคิไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจำ้ภำพเมือ่ ปี ค.ศ. 1972 ผ่ำนสนำม

ฟตุบอลโลก 2006, พพิธิภณัฑ ์BMW ฯลฯ  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรแบบเอเชยี  

บำ่ย น ำทำ่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน (MARIEN PLATZ)  

- ยำ่นเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ ำคัญของ

มวินคิ เชน่ ศำลำวำ่กำรเกำ่ในรปูแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของ

โบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลำ้ยหัวหอมใหญ่  

- แลว้เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยประเภท เชน่ นำฬกิำ 

PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋ำแบรนดท์กุชนดิ LOUISE VUITTON, PRADA หำ้งสรรพสนิคำ้และ

ซปุเปอรม์ำเก็ต หรอืเดนิชมชวีติควำมเป็นอยูข่องคนในมวินคิ   
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรโรงเบยีรเ์ยอรมนั  

 

วนัทีเ่กา้ มวินคิ – กรงุเทพฯ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 อสิระตำมอธัยำศัยจดักระเป๋ำกอ่นเดนิทำงกลับ จำกนัน้เดนิทำงไปสนำมบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 925 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

06.05 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้) 

 

วนัเดนิทาง  20-29 พ.ค., 27 พ.ค. - 5 ม.ิย., 3-12, 17-26 ม.ิย., 1-10, 15-24, 22-31 ก.ค., 5-14, 19-28 ส.ค. 

  2-11, 16-25 ก.ย., 7-16, 15-24, 21-30 ต.ค., 4-13, 18-27 พ.ย.   

อตัราคา่บรกิาร  **กรณุำรบีจอง และสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่เพรำะควิแน่นมำก **    

รายการ พ.ค. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทำ่นละ 122,000 124,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ) ทำ่นละ 100,000 101,000 

เด็กอำย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทำ่น

ละ 

92,000 93,000 

พักเดยีวเพิม่ทำ่นละ                     25,000 25,000 

หมายเหต ุ  

* บำงโรงแรมเทำ่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น เรยีนแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 

** ทำ่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณำแจง้กอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อำจมคีำ่ใชจ้่ำยทำ่นละ 3,000-5,000 บำท / ตัว๋กรุ๊ป

เมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไม่ไดท้กุกรณี  

อตัราคา่บรกิารรวม                                                                                    

-  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเป็นหมูค่ณะ - คำ่ภำษีสนำมบนิตำมรำยกำร  

-  คำ่ทีพั่กโรงแรมตำมรำยกำร และคำ่ขนกระเป๋ำขึน้-ลงทำ่นละ 1 ใบ  - คำ่อำหำรตำมรำยกำร   

-  คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่  - คำ่มัคคเุทศกอ์ ำนวยควำมสะดวก 

-  คำ่รถรับ-สง่และน ำเทีย่วตำมรำยกำร - คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร 

-  คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 30 กก. (เฉพำะกำรบนิไทย) - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั  

-  น ้ำดืม่ทำ่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทำ้ยจำกโรงแรม-ไปสนำมบนิ) 

-  คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000.-บาท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอ่บุตัเิหต ุเป็นประกันกลุม่แบบเหมำเป็นหมืน่หัว และเบีย้

ประกันประมำณคนละ 50-60 บำท แต่ของเรำมซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคำ้ทุกท่ำนอกี 1 ฉบับ เจ็บป่วยจำกกำร

เดนิทำงจำกอบุัตเิหตุหรอืสำเหตอุืน่ ถำ้เขำ้รักษำตัวในโรงพยำบำลจะคุม้ครองไดม้ำกกว่ำทัวรท์ั่วไป ยกเวน้โรคประจ ำตัว

หรอืโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวำ่เป็นมำกอ่นเดนิทำง  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่ซักรดี คำ่เครือ่งดืม่พเิศษ, คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่  
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- คำ่สมัภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิ 20 กก. (แตห่ำกกำรบนิไทยมกีำรปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตำมประกำศของกำรบนิไทย) 

- คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรจ์ำกบรษัิท  

- คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

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

10 วนัหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

การยกเลกิ (ชว่งเทศกาลปีใหม,่ สงกรานตบ์วกเพิม่อกี 30 วนั) 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั คดิคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท     

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41-59 วนั หักคำ่มัดจ ำ 16,000.-บำท   

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ ำ (31,000.-บำท)   

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 60% ของรำคำทัวร ์  

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-14 วนั หักคำ่ใชจ้ำ่ย 85-100% ของรำคำทัวร ์  

- ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่หักคำ่ใชจ้่ำย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ัว่ ๆ ไป แตใ่นควำมเป็นจรงิ บรษัิทเรำจะคนืเงนิทำ่นใหม้ำกทีส่ดุเพรำะเรำตอ้งกำรก ำไรจำกกำรท ำธรุกจิ 

ไมใ่ชจ่ำกควำมเดอืดรอ้นของลกูคำ้  

หมายเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 12 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้

กอ่นอยำ่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ำกทำ่นตอ้งกำร  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อำท ิกำรยกเลกิหรอืกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัดหยุดงำนกำร

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

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ, กำร

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

ผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

-  เนื่องจำกกำรทอ่งเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่ำ่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทำง 

-  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคำ่ทัวรท์ีท่่ำนช ำระมำแลว้ หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรเขำ้ออกเมอืง 

อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย ฯลฯ 

-  รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ หำกมกีำรปรับรำคำของสำยกำรบนิตำมรำคำน ้ำมันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ 

-  สถำนทตูเก็บคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่โดยปรยิำย (ไมค่นืทกุกรณี หำกมกีำรยืน่วซีำ่แลว้) 

-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทตูไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

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

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไม่ขำยแกท่ำ่นทีม่เีด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พือ่หำ

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่น เพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน 

สถำนทีเ่ทีย่วบำงแหง่มเีวลำไมม่ำกนัก หำกทำ่นจัดกรุ๊ปเฉพำะครอบครัว ทำ่นจะเทีย่วแบบสบำย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทำ่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หำกทำ่นถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตเิรำใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

-  ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงรำยเชยีงใหม่ หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยันว่ำทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันกำรเดนิทำง หำกทำ่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บกำรยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจำกต่ำงจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ำเดนิทำงตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทำง

เทำ่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน ำวำ่ทำ่นควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิกูคำ้ทีก่ระเป๋ำ

หลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวดัมำกทีส่ดุ 

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

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หำกโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขำ้พักเต็มเนื่องมำจำกมงีำนแสดงสนิคำ้ หรอืมกีำรจัดประชมุสมัมนำใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรน ำทำ่นเขำ้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีำตรฐำนระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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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 

 


