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Code: IU01-DEU+AUT-TirolB-9LH-Jun-Dec-116-118-A220516 

 

ยโุรปบาวาเรยี - ทโีรล B (ขนุเขา-ทะเลสาบ) 

เยอรมนใีต ้- ออสเตรยี 9 วนั (LH…2022) 

 

ขอน ำท่ำนเทีย่วเมอืงดังของออสเตรยี (แควน้ทโีรล) ชม                             เขำทีป่กคลุมดว้ยหมิะขำว

โพลน นอยชตฟิ เมอืงแห่งชำเล่ต ์เชนตว์ูลฟ์กงั เมอืงรสีอรท์รมิทะเลสำบ ฮอลสตทั เมอืงแสนสวยรมิทะเลสำบและ

เป็นเมอืงมรดกโลก ซาลสเ์บริก์ เมอืงแห่งมนตรั์กเพลงสวรรค ์“THE SOUND OF MUSIC”                             

และเยอรมนี (แควน้บำวำเรยี) สัมผัสหมิะบนยอดเขำซุกสปิตเซ ่ อ๊อกสเบริก์, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมอืงบน

เสน้ทำงโรแมนตกิ ปรำสำทนอยชวำนสไตนบ์นยอดเขำ เบริช์เทสกาเดน ลอ่งทะเลสำบโคนกิซ ีนครมวินคิ เมอืงหลวง

แหง่แควน้บำวำเรยีนทีง่ดงำม ชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยแบรนดเ์นมทกุยีห่อ้มทีีม่วินคิ นำฬกิำ กระเป๋ำ ฯลฯ  

สายการบนิ ลฟุทฮ์นัซำ่ เยอรมน ี(ไปดกึ-กลับดกึ) 

โรงแรม มำตรฐำนยโุรป พกั 2 คนืไมย่า้ยโรงแรม 2 คร ัง้รวม 4 คนื จาก 6 คนื สบายมาก ๆ   

อาหาร   เชำ้แบบอเมรกินั กลำงวัน-ค ่ำ ทอ้งถิน่เป็นสว่นใหญแ่ละแบบเอเชยีเล็กนอ้ย  

รถโคช้  มำตรฐำนยโุรปตะวันตก 40-48 ทีน่ั่ง   

กระเชา้  กระเชำ้ไฟฟ้ำขึน้สูย่อดเขำซกุสปิตเซท่ีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ีเลน่หมิะและชมววิสวย ๆ  

มคัคเุทศก ์ ช ำนำญเสน้ทำงแน่นอน 

หมายเหต ุ โปรแกรมแนะน ำ รับรองดว้ยศักดิศ์รขีองมอืหนึง่ยโุรปวำ่สวยมำกมำย และเทีย่วแบบสบำย ๆ  

  เมอืงสวยๆ ไมแ่พส้วติเซอรแ์ลนด ์/ มวินคิชอ้ปป้ิงไมแ่พป้ำรสี 

  ไมย่ำ้ยโรงแรมบอ่ยๆ ไมน่ั่งรถทัง้วัน  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - มวินคิ 

 

20.00 น.  พรอ้มคณะทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ(เขำ้ทำงประต ู4) เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบนิลฟุทฮ์นัซำ่ เยอรมน ี

23.00 น.  ออกเดนิทำงสูม่วินคิ โดยเทีย่วบนิ LH 773 (บนิตรงประมำณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง มวินคิ (เยอรมน)ี – อ็อกสเบริก์ – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซน่  

 

05.20 น. ถงึสนำมบนิมวินคิ (MUNICH)  

- เมืองหลวงแห่งแควน้บำวำเรียแห่งนี้เป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์ และควำมงำมตำมธรรมชำติ และ

ศลิปวัฒนธรรม ทำ่มกลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้สงูสดุทำงเทคโนโลย ีน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และศลุกำกร  

แลว้น ำทำ่นสูอ่อ๊กสเบริก์ (AUGSBURG / 1 ชม.)  
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- เมืองส ำคัญบนเสน้ทำงสำยโรแมนติกสตรำสเซ่ที่เต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมในยุคเฟ่ืองฟูของ

เยอรมนัเรเนซองส ์ 

น ำทำ่นชมเมอืงโบรำณอ็อกสเบริก์ (AUGSBURG)  

- เมืองที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดของประเทศเยอรมนี และเป็น

เมอืงใหญ่อันดับสำมของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยู่ในเสน้ทำง

สำยโรแมนติก และมีชื่อเสียงดำ้นโรงละครหุ่นเชดิ 

PUPPENKISTE MARIONETT THEATRE โดยคณะหุ่นเชดิ

กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1948 เคยมกีำรแสดงมำมำกว่ำ 16,500 

ครัง้ทั่วโลก และผลติรำยกำรทวีมีำกกวำ่ 700 รำยกำร  

- น ำชม AUGSBURG TOWN HALL ทีถู่กสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1615-1620 เป็นสัญลักษณ์อกีแห่งของ

เมอืง ชมควำมงำมของหอ้งทองค ำ GOLDEN HALL  สไตลเ์รเนซองส ์ทีไ่ดรั้บกำรบรูณะใหม ่ 

- เดนิเลน่ชมยำ่นอำคำร รำ้นคำ้และแหลง่ทอ่งเทีย่ว พพิธิภณัฑโ์รงละครหุ่นกระบอก (AUGSBRUGER 

PUPPENKISTE) ยำ่นเดอะ ฟกุเกอรไ์รน์ (THE  FUGGEREI) ทีพั่กอำศัยชมุชนผูม้รีำยไดน้อ้ย กลุ่ม

อำคำรเกำ่แกส่สีม้ทีต่ัง้อยูร่ำยลอ้มดว้ยตกึสมยัใหม ่สรำ้งขึน้โดย จำคอบ ฟกุเกอร ์ซึง่ตระกลูฟกุเกอร์

ไดช้ือ่ว่ำเป็นตระกลูทีม่ั่งคั่งและมบีทบำทในเมอืงนี้ วหิำรอ๊อกสเบริก์ (AUGSBURG CATHEDRAL) 

ศนูยก์ลำงควำมศรัทธำของชำวเมอืง สรำ้งในศตวรรษที ่9 วหิำรเคยไดรั้บควำมเสยีหำยและไดม้กีำร

บรูณะปรับปรงุขึน้ใหม ่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย ออกเดนิทำงสูเ่มอืงโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU / 

1.20 ชม.)  

- ซอ่นตัวอยู่ในออ้มกอดของป่ำสนอันเขยีวขจีและโอบลอ้ม

ดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ตัวเมอืงยังงดงำมดว้ยภำพเขยีนสบีน

ผนังบำ้นเรอืนทั่วทัง้เมอืง  

จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงฟุสเซน่ (FUSSEN / 45 นำท)ี  

- เมอืงส ำคัญบนเสน้ทำงสำยโรแมนตกิ ที่เต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมในยุคเฟ่ืองฟูของเยอรมันเรเน

ซองส ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SONNE หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 

 

วนัทีส่าม ฟุสเซน่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ฟุสเซน่  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำทำ่นน่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่(ZUGSPITZ)  
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- ยอดเขำทีส่งูทีส่ดุในเยอรมันในระดับควำมสงู 2,964 เมตร เหนือระดับน ้ำทะเลปำนกลำง สัมผัส

ทัศนยีภำพของเทอืกเขำแอลป์  

- ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเล่นหมิะและถ่ำยรูปสวย ๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนลำนซกุสปิตเซ ่พลำซ ดืม่

ด ่ำกบับรรยำกำศและธรรมชำตแิสนบรสิทุธิ ์

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 

บำ่ยๆ มเีวลำใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกบัลำนหมิะตอ่  

จำกนัน้ออกเดนิทำงกลับสูฟุ่สเซน่ มเีวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงเกำ่แสนสวยแบบบำวำเรยีนแท ้ๆ   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

วนัทีส่ ี ่ ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบรคู (ออสเตรยี) – นอยชตฟิ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นขึน้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE)  

- ทีพ่ระเจำ้ลุดวกิที ่2 โปรดปรำนทีส่ดุ เป็นสถำปัตยกรรม

โรมำนซ ์และตกแต่งอยำ่งหรูหรำตระกำรตำดว้ยศลิปะแบบอำรต์นูโว ตัง้โดดเด่น

อยูบ่นเนนิเขำสูง เหมอืนปรำสำทในเทพนยิำย จนเป็นตน้แบบใหว้อลทด์สินีย์

น ำไปสรำ้งปรำสำทเจำ้หญงินทิรำ วันทีอ่ำกำศเป็นใจจะเห็นสำยหมอกบำงๆ ลอย

ผำ่นตัวปรำสำทบนเนนิเขำสวยงำมมำก  

ออกเดนิทำงไปอนิสบรูค (INNSBRUCK/1 ชม. 30 นำท)ี เมอืงแสนสวยทีไ่ดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจำ้ภำพ

กฬีำโอลมิปิคฤดหูนำวถงึ 2 ครัง้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำชมเมอืงอนิสบรคู  

- ชมยำ่นเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมทีง่ดงำม ชมโกลเดน้รูฟ หรอื

หลังคำทองค ำทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่อดตีคอืสว่นหนึง่ของพระรำชวัง

ฤดูรอ้นในสมัยพระเจำ้แมกซมิเิลยีน แห่งอำณำจักรออสเตรยี-

ฮงักำร ี 

- ชมและเลือกซื้อสินคำ้พื้นเมืองรวมทั ้งคริสตัลที่ลือชื่อของ

ออสเตรยี  

แลว้เดนิทำงสูเ่มอืงนอยชตฟิ (NEUSTIFT / 30 นำท)ี  

- เมอืงแห่งชำเลต ์(บำ้นไมเ้ขตภูเขำแอลป์) เมอืงทีท่่ำนจะไดส้ัมผัสวถิชีวีติควำมเรยีบง่ำยของชำว

ชนบทออสเตรยี เมอืงที่มธีรรมชำตลิอ้มรอบและอำกำศบรสิุทธิ ์น ำท่ำนเขำ้ที่พักโรงแรม SPORT 

หรอืระดับเดยีวกนั สไตลช์ำเลตท์ำ่มกลำงขนุเขำแหง่แควน้ทโีรล  

- อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่น หรอืเดนิเลน่ชมเมอืงทีน่่ำรักสดุๆ เมอืงหนึง่ของออสเตรยี   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
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 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SPORTHOTEL NEUSTIFT หรอืระดับเดยีวกนั  

หมายเหต ุ เนือ่งจากแถวนีเ้ป็นเมอืงเล็ก ๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกจิในครอบครวัเป็นส่วนใหญ่ หาก

โรงแรมเต็มมากอาจไปพกัเมอืงขา้งเคยีง แตร่บัรองวา่ดแีละสวยแนน่อน 

 

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

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 45 นำท)ี  

- เมอืงเล็กๆ ทีม่คีวำมส ำคัญทำงดำ้นประวัตศิำสตรท์ีย่อ้นกลับไปในชว่งปี ค.ศ. 1102 ตัง้อยูป่ลำยวน

อุทยำนแห่งชำตโิอบลอ้มดว้ยทวิทัศน์อันงดงำมแห่งขุนเขำและทุ่งหญำ้ เป็นเมอืงพักผ่อนตำก

อำกำศชือ่ดังของเยอรมน ี 

- ชมเมอืงเบริช์เทสกำเดน้ เมอืงท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 1 ใน 6 เสน้ทำงของเยอรมนีที่เรยีกขำนกันว่ำ

เสน้ทำงดอิัลไพน์โรด้ ในอดตีเมอืงนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของฐำนบัญชำกำรพรรคนำซใีหญ่ทำงตอนใต ้ให ้

ทำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงแสนสวย  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นสูท่ะเลสาบโคนกิซ ี(KONIGSEE / 20 นำท)ี  

- ทะเลสำบที่มีน ้ำใสรำวกระจกใสในวันที่อำกำศดีจะสะทอ้นสี

ครำมของทอ้งฟ้ำสวยงำมมำก ทะเลสำบแห่งนี้มแีหล่งก ำเนิด

จำกกำรละลำยของหมิะบนยอดเขำ ตัง้แต่ยคุน ้ำแข็งกอ่ใหเ้กดิ

ทะเลสำบทีง่ดงำม  

- น ำทำ่นลอ่งเรอืพลังงำนไฟฟ้ำทีถ่กูสรำ้งขึน้เพือ่ใหบ้รกิำรนักทอ่งเทีย่วเพือ่ไมเ่กดิมลภำวะ  

- เรือจะน ำท่ำนล่องไปชมบรรยำกำศแห่งฟยอร์ด ชมควำมงำมของภูเขำเจนเนอร์ (JENNER 

MOUNTAION) จนถงึโบสถเ์ซนต ์บำโธโลมำ (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้อยูร่มิทะเลสำบอัน

เป็นเสน่หข์องดนิแดนแหง่ฟยอรด์นี ้ชมควำมงำมของบรรยำกำศรอบๆ ตัวโบสถท์ีส่วยงำมยิง่  

- จำกนัน้เดนิทำงกลับทำ่เรอื 

จำกนัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเซนต ์วูลฟ์กงั (ST. WOLFGANG 

/ 1 ชม. 20 นำท)ี  

- เมอืงรสีอรท์เล็ก ๆ ในหบุเขำรมิทะเลสำบวลูฟ์กงัทีส่วยงำม

โรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของออสเตรยีทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขำ

สงู ทะเลสำบสวยใส และทุง่หญำ้เขยีวขจ ีเป็นทีป่ระทับใจ

ของนักทอ่งเทีย่ว  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักโรงแรม SCALARIA หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  
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หมายเหต ุ เนือ่งจำกแถวนีเ้ป็นเมอืงเล็กๆ และโรงแรมเป็นแบบธรุกจิในครอบครัวเป็นสว่นใหญ่ หำกโรงแรมเต็มมำก

อำจไปพักเมอืงขำ้งเคยีง แตรั่บรองวำ่ดแีละสวยแน่นอน  

 

วนัทีห่ก เซนต ์วลูฟ์กงั – ฮอลสตทั - เซนต ์วลูฟ์กงั  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูฮ่อลสตทั (HALLSTATT / 1 ชม.)  

- เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ชว่งที่

เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล 

และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นที่หลงใหลของนักเดินทำง

มำกมำยจำกทั่วทกุมมุโลก  

- น ำทำ่นชมเมอืงฮอลสตัท  

- เดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (SEE STRASS) ระยะทำง

ประมำณ 800 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำยของที่ระลกึ ที่ศลิปินพื้นบำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับ

บำ้นเรอืนสไตลแ์อลไพน์ทีเ่กำ่แกไ่มข่ำดสำย บำ้งก็อยู่ระดับพืน้ดนิ บำ้งก็อยูบ่นหนำ้ผำลดหลั่นกัน

เป็นชัน้ๆ และบำ้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดำดว้ยของเกำ่และดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม ทำ่นจะได ้

ชมจัตุรัสประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำดย่อม ประดับดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนที่

สวยงำม  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (เมนูปลำเทร๊ำซ)์ 

บำ่ย น ำท่ำนน่ังรถรำงขึน้สู่จุดชมววิบนภูเขำ ชมจุดชมววิที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE 

VIEW POINT)  

อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกำแฟหรอืเดนิเลน่ แลว้เดนิทำงกลับเซนตว์ลูฟ์กงั   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

หมายเหต ุ  รถรำงขึน้จุดชมววิมเีฉพำะมนีำคม-ตุลำคม แต่อำจก่อน-หรอืหลังแลว้แต่อำกำศแต่ละปี (และปิดในวัน

อำกำศไมด่)ี 

 

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

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซาลสเ์บริก์ (SALZBURG /45 นำท)ี  

- เมอืงที่ไดรั้บสมญำนำมว่ำ “THE ROME OF THE 

NORTH” ถอืว่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำมทีส่ดุแห่งหนึง่ เพรำะ

เมอืงนี้ไดรั้บกำรสนับสนุนอย่ำงดยีิง่ในกำรสรำ้งเมืองจำก

อำคค์บชิอฟใหเ้ป็นเมอืงทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยศลิปะแบบบำ
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รอค  

- น ำชมเมอืงซำลสเ์บริก์ เมอืงเกดิของคตีกวชีือ่ดัง เด็กอัจฉรยิะ “วูลฟ์กัง อมำดอิสุ โมสำรท์” และยัง

เป็นฉำกในกำรถำ่ยท ำภำพยนตรอ์มตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรอืมนตรั์กเพลงสวรรค ์ 

- น ำท่ำนเขำ้ชมสวนมริำเบล (MIRABELL) ทีส่วยงำมดว้ยดอกไมป้ระจ ำฤดูกำลหลำกสบีำนสะพร่ัง 

พรอ้มบันทกึภำพกับปรำสำทโฮเฮนซำลสเ์บริก์ อสิระเดนิชมเมอืงเกำ่บนถนน GETREIDE GASSE 

ซึง่เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงของเมอืง ถำ่ยภำพคูก่บัอนุสำวรยีข์องโมสำรท์และบำ้นเกดิของโมสำรท์ซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณใจกลำงเมอืงเกำ่  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นเขำ้ชมพระราชวงัเฮลบรนุน ์(HELLBRUNN PALACE)  

- พระรำชวังฤดูรอ้นที่เลื่องชื่อของเมือง ที่อำร์ชบชิอปแห่ง

ซำลส์เบริ์กสรำ้งขึน้ เนื่องจำกเป็นพระรำชวังฤดูรอ้น เป็น

สถำนทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจทีน่ีจ่งึไมม่หีอ้งนอน  

- ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังที่สวยงำม และที่นี่มจีุดเด่นที่

น่ำสนใจอยูท่ี ่TRICK FOUNTAINS หรอืน ้ำพุกล ทีท่่ำนอำรช์

บชิอปผูม้อีำรมณ์ขันคดิสรำ้งสรรคข์ึน้มำเพือ่แกลง้บรรดำแขกผูม้ำเยอืนพระรำชวังแห่งนี้ จงึมนี ้ำพุ 

กลสลับซบัซอ้นซอ่นอยูใ่หท้ำ่นไดต้ืน่เตน้พอเปียกกนันดิหน่อย  

- เดนิเลน่ชมสวยสวยดำ้นหลัง ภำยในมศีำลำกระจกสขีำวทีใ่ชถ้่ำยท ำภำพยนตรม์นตรั์กเพลงสววรรค ์

(THE SOUND OF MUSIC) องัโดง่ดัง ตัง้อยูใ่นสวนแหง่นีด้ว้ย  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่มวินคิ (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบำวำเรียรัฐใหญ่ทำงตอนใตข้อง

เยอรมน ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 น ำเขำ้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีแ่ปด เทีย่วมวินคิ - กรงุเทพฯ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นชมนครมวินคิ  

- เริม่จำกชมบรเิวณรอบนอกของพระรำชวังนมิเ ฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) พระรำชวังฤดูรอ้นของ

บำวำเรยี สถำนทีป่ระสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิ ที ่2  

- ผำ่นชมบรเิวณสนำมกฬีำโอลมิปิคทีม่วินคิไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจำ้ภำพเมือ่ ปี ค.ศ. 1972  

- ผำ่นสนำมฟตุบอลโลก 2006, พพิธิภณัฑ ์BMW ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน (MARIEN PLATZ)  
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- ยำ่นเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ ำคัญของมวินคิ เชน่ ศำลำว่ำกำรเกำ่ในรูปแบบ

ศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลำ้ยหัวหอมใหญ่  

- แลว้เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยประเภท เชน่ นำฬกิำ PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋ำแบ

รนดท์ุกชนดิ LOUISE VUITTON, PRADA, CHANEL หำ้งสรรพสนิคำ้และซปุเปอรม์ำเก็ต หรอืเดนิ

ชมชวีติควำมเป็นอยูข่องคนในมวินคิ   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิมวินคิ 

22.45 น.  ออกเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่LH 772 (บนิตรง) 

 

วนัทีเ่กา้   กรงุเทพฯ 

 

14.10 น.  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสำรขำเขำ้) 

 

วนัเดนิทาง     11-19, 18-26 ม.ิย., 2-10, 9-17, 23-31 ก.ค., 6-14, 20-28 ส.ค. 

  10-18, 17-25 ก.ย., 15-23, 22-30 ต.ค., 29 ต.ค. - 6 พ.ย., 5-13, 19-27 พ.ย., 3-11, 9-17 ธ.ค. 

    

อตัราคา่บรกิาร  **กรณุำรบีจอง และสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่เพรำะควิแน่นมำก** 

รายการ พ.ค. - ส.ค. ก.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทำ่นละ 116,000 118,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ) 

ทำ่นละ 

96,000 98,000 

เด็กอำย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

ทำ่นละ 

89,000 89,000 

พักเดยีวเพิม่ทำ่นละ                     22,000 21,000 

หมายเหต ุ  

* บำงโรงแรมเทำ่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น เรยีนแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่ 

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

ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี  

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

** ปกตแิลว้ทวัรท์ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอ่บุตัเิหต ุเป็นประกันกลุม่แบบเหมำเป็นหมืน่หัว และเบีย้

ประกันประมำณคนละ 50-60 บำท แต่ของเรำมซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคำ้ทุกท่ำนอกี 1 ฉบับ เจ็บป่วยจำกกำร

เดนิทำงจำกอบุัตเิหตุหรอืสำเหตอุืน่ ถำ้เขำ้รักษำตัวในโรงพยำบำลจะคุม้ครองไดม้ำกกว่ำทัวรท์ั่วไป ยกเวน้โรคประจ ำตัว

หรอืโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวำ่เป็นมำกอ่นเดนิทำง  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่ซกัรดี คำ่เครือ่งดืม่พเิศษ , คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่  

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

- คำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงหำยทกุกรณี 

- คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรจ์ำกบรษัิท การจองและช าระเงนิ 

- กรุณำช ำระมัดจ ำทำ่นละ 40,000 บำท ภำยใน 3 วนั จำกวนัจองหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนดและช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทำง 

10 วนัหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

- กรุณำจัดเตรยีมเอกสำร และหนังสอืเดนิทำง กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั (สงกรำนต ์60 - 90 วนั) 

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 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
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เท่ำนัน้ แตข่อเรียนแนะน ำว่ำท่ำนควรเช็คกระเป๋ำมำสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวำ่ เพรำะจำกสถติลิูกคำ้ทีก่ระเป๋ำ

หลงไมไ่ปกบัเจำ้ของจะเป็นลกูคำ้ทีเ่ชค็มำจำกตำ่งจังหวดัมำกทีส่ดุ 

-  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 


