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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - นครมวินกิ (เยอรมน)ี 

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ H/J สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 

วนัที ่2 นครมวินกิ - พสัเซา - เชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงมรดกโลก 

00.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่TG 924   

06.45 น. คณะถงึสนามบนินครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้  

 

น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงพัสเซา (Passau) เมอืงพรมแดนระหวา่งเยอรมนแีละออสเตรยี กลา่วกนัวา่

เมอืงนีเ้ป็น “เมอืงสามแคว” แหง่แควน้บาวาเรยี เป็นจดุบรรจบกนัระหวา่งแมน่ ้า 3 สายอนัไดแ้ก ่ ดานูบ 

(Danube), แมน่ ้าอนิน ์ (Inn) และแมน่ ้าอซิ (Ilz) เมอืงเล็กๆแหง่นีย้งัเคยเป็นทีพ่ านักของอดอลฟ์ ฮติ

เลอร ์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยีทีเ่มอืงเชสกีค้รมุลอฟ 

(Cesky Krumlov) เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 

เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวลัตาวา เสน่หข์องเมอืงอยูท่ีค่วามโดดเดน่ของอาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุ

กลางกวา่ 300 หลัง  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Mlyn Cesky Krumlov **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่3 เชสกี ้คลมุลอฟ - เมอืงน า้แร ่คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปรา๊ก 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลววีาร ีหรอือกีชือ่หนึง่คอืเมอืงคารล์บาด เป็นเมอืงทีม่กีารคน้พบน ้าแร ่จนท าให ้

เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งของสปามาตัง้แตย่คุกลาง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมเมอืงน ้าแรแ่สนสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโบฮเีมยี ตัวเมอืงอยูใ่นหบุเขาสองฝ่ังแมน่ ้าเทปลา มบีอ่น ้าพุ

รอ้นถงึ 12 แหง่ ทีร่อ้นทีส่ดุมคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจัดแสดงสายน ้าแร ่ นักทอ่งเทีย่ว

สามารถชมิน ้าแรด่ว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ทีท่ าจากพอรซ์เลนในเมอืงนีเ้ทา่นัน้ 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Eurostars Thalia ***** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที ่4 ปราสาทปรา๊ก - เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ - สะพานชารล์ - นาฬกิาดาราศาสตร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.30 น. ชมปราสาทแหง่กรงุปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมยัค.ศ. 11 แบบกอธคิ เคยไดรั้บการรับรองจากกนิ

เนสสบ์ุก๊ วา่เป็นปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ชมความใหญโ่ตโออ่า่ของตวัปราสาท และโบสถ์

เซนตไ์วตสัทีเ่ดน่เป็นสงา่ แตล่ะลานกวา้งประดับประดาไปดว้ยน ้าพ ุรปูปัน้นักบญุ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และ
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คอนแวนต ์ รวมทัง้โอลดร์อยลัพาเลซ และโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยคุ

สมยักอ่น เพือ่เลน่แรแ่ปรธาตตุา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ทีจ่ะท าใหท้า่นยอ้นไปถงึความยิง่ใหญข่องโบฮเีมยีที่

ไมเ่ป็นสองรองใคร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เทีย่วเมอืงเกา่ยา่นโอลดท์าวน ์ สะพานชารล์อนัเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ ่

ประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 องค ์ ถกูใชเ้ป็นโลเกชัน่ในการถา่ยท าภาพยนตรม์าหลายเรือ่ง กรงุ

ปร๊ากในยคุกลางเป็นเมอืงทีน่่าหลงใหลดว้ยสถาปัตยกรรม โรงละครโอเปรา่, พพิธิภณัฑ,์ หอคอยดนิปืน 

จตรัุสใจกลางเมอืง วหิารตนิส ์นาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ ทีผู่ค้นลว้นเฝ้ารอดดูว้ยใจจดจอ่   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Eurostars Thalia ***** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 กรงุปรา๊ก - บราตสิลาวา (สโลวคั) - บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดนิทางสูก่รงุบราตสิลาวานครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญส่ดุของสโล

วัค เมอืงนีถ้อืไดว้า่เป็นบา้นพีเ่มอืงนอ้ง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. ชมววิจากมมุสงูของปราสาทแหง่กรงุบราตสิลาวา ตัง้อยูบ่นเนนิเขาคารเ์บเธยีนเหนอืลุม่แมน่ ้าดานูบ 

ผสมผสานไปดว้ยศลิปะแบบกอธคิ, เรอเนสซองส ์ และบาร็อค ยา่นเมอืงเกา่บนถนนคนเดนิ เรยีงรายไป

ดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหาร และคาเฟ่เก๋ๆ  ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดพ้ักผอ่นหย่อนใจ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Eurostars Budapest Center **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

 

วนัที ่6 บดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู - เวยีนนา (ออสเตรยี) - หมูบ่า้นกรนีซิง่ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. ชมนครบดูาเปสต ์ อดตีเมอืงหลวงของพวกแม็กยา จตรัุสฮโีร ่ ทีร่ าลกึถงึการสรา้งชาต ิ สวนสตัว ์ โรง

อาบน ้าสาธารณะแบบโรมนัขนาดใหญ ่ อาคารรัฐสภาทีส่รา้งในสไตลแ์บบกอธคิ เทีย่วฝ่ังบดูา ป้อม

ชาวประมง โบสถแ์มทเธยีส คาสเซลิฮลิล ์ชมทวิทศันข์องเมอืงทีถ่กูแยกออกเป็นสองฝ่ัง  
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ อกีกจิกรรมทีไ่มเ่ป็นสองรองใครในยโุรป ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน ้าแหง่หนึง่ของโลก แลว้เดนิทางสูก่รงุเวยีนนา นคร

หลวงแหง่ดนตร ี 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่7 กรงุเวยีนนา - พระราชวงัเชงิบรนุน ์– ภมูภิาคซาลสก์มัเมอรก์ทู – ทะเลสาบวลูฟ์กงั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. ชมพระราชวังเชงิบรนุน ์ พระราชวังอนัยิง่ใหญท่ีถ่กูสรา้งขึน้ใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์

โปรแกรม Imperial Tour 22 หอ้งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าชม หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี ่

หอ้งรับรอง (Great Hall) สิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญแ่หง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ รงิสตราเซ ่ ถนนสาย

ส าคญัทีต่ัง้ของ โรงละครโอเปรา่ทีเ่กา่แก ่ พระราชวังฮอฟบรูกอ์นัยิง่ใหญ ่ โรงเรยีนสอนขีม่า้แบบสเปน 

อาคารรัฐสภา ซติีฮ้อลล ์ท าใหเ้มอืงเป็นทีน่่าหลงใหล 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย เขา้สูแ่ลนดม์ารค์ชือ่ดังคารท์เนอรส์ตรที ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิมในการน่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้ และซคั

เกอรเ์คก้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวยีนนา รา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมบนถนน Graben แลว้เดนิทางสูภ่มูภิาคซาลส์

ซมัเมอกทู ทีม่เีมอืงฮลัลชตทัด ์เมอืงมรดกโลก เป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Furian **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่8 ฮลัลชตทัด ์ - มวินกิ - มาเรยีนปลตัซ ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 

 

 

08.30 น. 

 

เทีย่วเมอืงทอ่งเทีย่วอนัดบัตน้ๆของโลก “ฮลัลส์ตัทช”์ (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 

4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่

เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุบนอพัเพอรอ์อสเตรยี ไดรั้บการขนานนามเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย ชมเมอืงมวินคิ เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี แหลง่ผลติเบยีร ์ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW ชมยา่น

เมอืงเกา่ เรสซเิดน้ท ์โรงละครโอเปรา่ โบสถท์ีม่รีปูโดมหัวหอม ชอ้ปป้ิงบนถนนแมกซมิเิลยีน รา้นแบรนด์

เนมชือ่ดังเรยีงรายสองฝ่ัง 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “เมนขูาหมเูยอรมนัตน้ต ารบัด ัง้เดมิ” 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  Munich Marriott Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่9 นครมวินคิ - เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

10.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินกิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า  TAX  

REFUND  คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 
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13.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 925 

 

06.10 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ก าหนดการเดนิทาง 

Period 
Tour Fare 

Adult 

Child with 

Bed 4-11 yrs. 

child no 

bed 

4-6 yrs. 

Single 

supplement 

No Ticket 

Adult / Child 

11 – 20 พฤศจกิายน 

2565 

112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

02 – 11 ธนัวาคม 2565 112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

24 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 

2566 

117,000 105,000 96,600 14,500 38,000/28,500 

21 – 30 มกราคม 2566 112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

10 – 19 กมุภาพนัธ ์

2566 

112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

17 – 26 มนีาคม 2566 112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

07 – 16 เมษายน 2566 117,000 105,000 96,600 14,500 38,000/28,500 

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 

2566 

112,000 100,800 89,600 13,500 35,000/26,250 

คา่ทวัรร์วม : 

o คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

o คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

o คา่เขา้ปราสาทกรงุปร๊าก, คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าดานูบ, คา่เขา้พระราชวังเชงิบรนุน ์

o โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

o คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

o คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 2€ ตอ่ทา่น / วนั 

o คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชค  (เชงเกน้) **โปรแกรมทัวรพ์ักในสาธารณรัฐเชค 3 คนื** 

o คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตขุองบรษัิท MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท 

ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

o –หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของ

สมัภาระ และเทีย่วบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ ทา้ยใบ
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จองทัวร ์

o คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเอง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงนิ

มดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง

หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

 ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

 ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) และ

สงกรานต ์

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วัน  คนืเงนิมดัจ าทัง้หมดหลัง

หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วัน  หักคา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ย

จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วัน  หักมดัจ า 60% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - วันเดนิทาง NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซีา่

ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่น

เงือ่นไขของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ ไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อื
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เป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิี

ซา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ

เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดังนี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิ

ไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว 

กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะในกรณีตั๋วกรุ๊ปของสายการบนิไทยแอรเ์วย ์ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ สายการบนิฟินแอร,์ ลฟุทฮ์นั

ซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel 

Surcharge / Tax YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิด
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ท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง

ผา่นระบบดังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับ

โปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น

ผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่น

จะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ 

ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธ

ได ้

ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 

นิว้) 

ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึง่ความ

รับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บรษัิท MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 

ตามกฎระเบยีบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเชค  ใชเ้วลาท าการประมาณ 15 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตูเชค) 

1. วัคซนีพาสปอรต์ ระบฉีุดครบ 2 โดส หลังจากฉีดโดส 2 แลว้ไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน (เป็นไปตามทีส่ถานทตู

ก าหนด) 

2. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมี

วซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ กรณุาแนบมาดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

3. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 1 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส 
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, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

5. หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

6. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิ ออมทรัพย ์ของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

7. หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืน

ปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะ

การเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็น

ครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***

สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน***  

8. (วันทีไ่ปแสดงตนทีส่ถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรยีมสมดุบญัชเีงนิฝากเลม่จรงิไปดว้ย) 

9. กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสาร

ขอ้ 1 –6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการ

กลับมาท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

10. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตัวจรงิ   

11. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่า่

การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถกูตอ้ง 

12. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ กต็อ้ง

ช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

13. หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม

นัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

14. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

15. ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

16. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการความรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆอนัเกดิจากการปฏเิสธวซีา่ของทางสถานทตู 

ตามขอ้ตกลงของสนธสิญัญาเชงเกน้ ในกรณียืน่วซีา่ผดิประเภทหรอืผดิจากเงือ่นไขทีส่ถานทตูระบไุว ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 

 


