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สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี8 วนั 

ซูรคิ-ลเูซริน์-น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาทติลสิ-ทะเลสาบลกูกาโน-่โคโม ่

มลิาน-ลอ่งเรอืเกาะเวนสิ-ปิซา่-กรงุโรม 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   รำคำทัวรร์วมทกุอยำ่ง ยกเวน้คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัและคำ่ใชจ้ำ่ยโควทิทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

ตำมรำยกำรทวัร ์ 
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วนัแรกของการเดนิทาง          ประเทศไทย  

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบรษัิทฯ จะคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ – ลเูซริน์ 

 

01.05 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซรูคิ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ *** 

12.25 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซรูคิ (ZURICH) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังผำ่นพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้… 

 

ถงึเมอืงลเูซริน์ (LUCERNE) น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บั อนุสำวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลักอยู่

บนหนำ้ผำของภเูขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรับจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรักษำ

พระองคพ์ระเจำ้หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝร่ังเศส  

 

น ำทำ่นเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของลเูซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำ

คลมุตลอดทอดตวัขำ้มแมน่ ้ำ รซุซ ์(REUSS) อำยเุกำ่แกก่วำ่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลักษณ์ของสวสิ… 

 

อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ชัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศัย อำท ินำฬกิำชัน้น ำ ผำ้ลกูไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดี

พับวคิทอเรยี นำฬกิำกุก๊ก ูฯลฯ 

  

 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก  GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง     น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ-ลกูาโน ่

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแองเกิล้เบริก์ เพือ่น ำทำ่น น่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำ ขึน้สู ่ยอดเขำทติลสิ ซึง่มคีวำมสงู 

10,000 ฟีตจำกระดับน ้ำทะเล ใหท้ำ่นไดส้นุกกบักำรเลน่หมิะและถำ่ยรปูบนยอดเขำ จนไดเ้วลำอนั

สมควร น ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงตำกอำกำศทำงตอนใตข้องประเทศ เมอืงลกูำโน่ ทำ่นจะไดส้มัผัสกบัควำม

สวยงำมบรเิวณดำ้นหนำ้เมอืงซึง่มทีะเลสำบและเทอืกเขำตัง้ตระหงำ่นอยู ่ถำ่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก  MOVENPIC HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     มลิาน-เวนสิ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมลิำน เมอืงเศรษฐกจิของประเทศอติำล ี 

น ำทำ่นถำ่ยรปูกบัควำมยิง่ใหญข่อง มหาวหิารดโูอโม ่และทำ่นยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังของ

ยโุรปไดท้ีบ่รเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง ไมว่ำ่จะเป็น หลยุส ์กชุชี ่ปรำดำ หลำยหลำยแบรนดเ์นมมำกมำย   

  

 

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวนสิ เมอืงทำ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมำนำนทำงดำ้นทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ

อติำล ีทีเ่รยีกวำ่ รำชนิแีหง่ทะเลอำเดรยีตกิ 

 

 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก  MERCURE MESTRE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ลอ่งเรอืเกาะเวนสิ  - ปิซา่ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืสู ่เกำะเวนสิ  

จำกนัน้ เป็นกำรเดนิเทีย่วชมยำ่นเมอืงเกำ่ทีเ่รยีกวำ่ จัตรัุสซำนมำโค ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูกบัสถำนทีส่ ำคญั 

อนุสำวรยีว์คิเตอรเ์อมมำนูเอล(บดิำแหง่อติำล)ี, สะพำนถอยหำยใจ, มหำวหิำรเซน็ตม์ำรค์, จตัรัุสซำนมำโค 

และชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนม หรอื จะน่ังจบิกำแฟพรอ้มฟังดนตรแีจ๊สตำมอธัยำศัย  (ทำ่นใดตอ้งกำรน่ังเรอื

กอนโดลำ่ กรณุำแจง้หวัหนำ้ทัวรล์ว่งหนำ้ คำ่เรอืทำ่นละ 20 ยโูร น่ังได ้6 ทำ่น)  

 

 

  

....น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่เมอืงปิซำ่ ทำงดำ้นทศิตะวัน ซึง่ตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก  HOTEL GALILEEI หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง      ปิซา่-กรงุโรม 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 

น ำเดนิทำงสู ่บรเิวณจตรัุสคมัโป เพือ่ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูกบัควำมมหัศจรรยข์อง หอเอนแหง่เมอืงปิซำ่ ซึง่

เป็นหอระฆงัสงู 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูภ่ำยในจตรัุสคัมโป และทำ่นยงัไดถ้ำ่ยรปูกบั วหิำรแหง่เมอืงปิซำ่ และ 

โบสถส์ ำหรับท ำพธิศีลีจมุของศำสนำครสิต ์ซึง่สรำ้งในชว่งเวลำเดยีวกนักบัหอเอน และใชห้นิออ่นชนดิ

เดยีวกนัทัง้หมด  

 

 

 

ไดเ้วลำ น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่กรงุโรม   

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่กรงุโรม ระหวำ่งทำงพักผอ่นตำมอธัยำศัย เพลดิเพลนิกบัทศันยีภำพอนัสวยงำม

ของสองขำ้งทำงตลอดกำรเดนิทำง 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่ัก HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง      กรงุโรม – ดไูบ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่นครรัฐวำตกินั เพือ่ชมควำมยิง่ใหญแ่ละสวยงำมของ มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์ศนูยก์ลำง

ของครสิตจกัรดิ ์ 

 

จำกนัน้น ำทำ่นไปถำ่ยรปูควำมสิง่มหศัจรรยข์องคนโรมนัไดส้รำ้งไวน่ั้นคอื สนำมกฬีำโคลอสเซีย่ม 

สถำนทีใ่ชป้ระลองยทุธอนัยิง่ใหญใ่นยคุรุง่เรอืง  

  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่น ้ำพเุทรวี ่(THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ซึง่เป็นแลนมำรค์ทีส่วยงำม 

นักทอ่งเทีย่วทกุคนมำทีน่ีจ่ะตอ้งไดม้กีำรโยนเหรยีญทิง้ไวท้ีน่ีถ่งึสำมเหรยีญดว้ยกนั และ ตอ่จำกนัน้ให ้

ทำ่นไดช้อ้ปป้ิงบรเิวณยำ่นบนัไดสเปน ของกรงุโรม ณ บรเิวณ ถนนเวยีคอนดอทต ิ. 

 

 

 

.น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบั สู ่ประเทศไทย 

20.50 น.       ออกเดนิทำงกลับสู ่ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096/EK372  

***แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ***  

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง               ประเทศไทย 

 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ….. 

**********  

 

หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะยดึถอืควำมปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัราคา่ใชจ้า่ย   

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค. – 4 ก.พ.   

4-11 ก.พ. / 11-18 ก.พ. / 25 ก.พ. -4 ม.ีค.   

4-11 ม.ีค. / 11-18 ม.ีค. / 18-25 ม.ีค.  

25 ม.ีค.-1 เม.ย. 

84,900.- 

9,900.- 

 

8-15 เม.ย. /9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. 
94,900.- 

1-8 เม.ย. /15-22 เม.ย. / 22-29 เม.ย.  

29 เม.ย.-6 พ.ค. / 28 พ.ค.-4 ม.ิย. / 4-11 

ม.ิย. 18-25 ม.ิย. / 25 ม.ิย.-2 ก.ค. / 9-16 

ก.ค.  

23-30 ก.ค. /6-13 ส.ค. / 20-27 ส.ค.  

3-10 ก.ย. /17-24 ก.ย.24 ก.ย.-1 ต.ค.  

1-8 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  

22-29 ต.ค. / 5-12 พ.ย. / 19-26 พ.ย. 

26 พ.ย.-3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค. / 11-17 ธ.ค. 

84,900.- 

24 - 31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.  94,900.- 

 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/

หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่ ** 

 

อตัรานีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมคีำ่ใชจ้ำ่ยเกดิขึน้ส ำหรับกำรเปลีย่นแปลง) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุำมรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ ( 4 ดำว)   

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่วซีำ่เชงเกน้ (หำกสถำนทตูไดก้ ำหนดกำรยืน่วซีำ่เป็นคณะแลว้ ทำ่นใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มี

คำ่ใชจ้ำ่ย 

เกดิขึน้ทำ่นละ 500.- บำท ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทำ่นัน้) 

8. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  
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9. คำ่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดกำรเดนิทำง  

10. คำ่ทปิ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมจัดท ำหนังสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงของไทย 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำทเิชน่ คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนัก

เกนิ 

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 กก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้, คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, 

คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% และภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษี 

4. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวอืน่ ๆ  เชน่ ค่ำโทรศัพท,์ค่ำซกัรดี,มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ

คำ่บรกิำรพเิศษ 

ตำ่ง ๆ 

6. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง  

7. คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

***กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรณุำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ทำ่นละ 31,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มฉิะนัน้ทำง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคำ้รำยตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นกำรเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด  หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำร

อนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทขอเกบ็เฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีพ่กั  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเกบ็คำ่มดัจ ำเต็มจ ำนวนทกุกรณี 
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- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เกบ็คำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำ

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ทำง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / 

คำ่มดัจ ำตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำม

เงือ่นไขสำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สำยกำรบนิและบรษัิทตำ่งประเทศ) ทัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดั

จ ำตัว๋ หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรณีทีท่ำ่นยืน่วซีำ่

แลว้  

 

หมายเหต ุ

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่

สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง

ไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลังจำกทีม่กีำรจองทัวรแ์ละไดช้ ำระคำ่มดัจ ำทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทหรอื

ช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิท ทำงบรษัิทจะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงอืนไขตำ่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคำ้สญูหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำม

ทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น ( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 30 ทำ่น ซึง่ในกรณีนีท้ำง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำร

เขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถำนฑตู เรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิท

ฯ เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของเอกสำรวซีำ่ 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดกต็ำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็

ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่นทำงบรษัิทฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย 

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ 

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

 ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของทำงสถำนทตูฯเทำ่นัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแกท่ำ่นไดท้ำงบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะ

อำกำศ และเหตดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กล่กูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดืม่สรุำบนรถ กอ่เสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ ืน่ เอำแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวำ่มำกลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นควำมวุน่วำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสขุของผูเ้ดนิทำงเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทวัรแ์กท่ำ่นทีม่เีด็กทำรกอำยตุ ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรณุำแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หำขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกรำบขออภยัทำ่นเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทำ่นทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หำดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยนัวำ่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนักำรเดนิทำงหำกทำ่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยนัจำกพนักงำนแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท ำงำนและพักผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน 20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวันทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละ

ช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวก

ในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก 

อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

กำรเดนิทำง ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  

อันเนื่องจำกอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมอืง, 

กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมล่ำชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, 

รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถำนเอกอักครำช

ฑตู รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ 

มคีวำมคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ที่

ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนือ่งมำจำกควำมประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิัตติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคุมโรคตดิต่อเฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่

กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกล่ำว 

บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
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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 บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


