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Code: IV07-EEU-DEU+CZE+AUT+SVK+HUN-VCPROEK10.7-9EK-Mar-Dec2023-79-89-A230302 

 

เยอรมนั-ออสเตรยี-เชค-สโลวคั-ฮงัการ ี9 วนั 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ซาลสเ์บริก์ THE SOUND OF MUSIC 

ปราสาทแหง่กรงุปราก - เชสกีค้ลมุลอฟ 

บดูาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีรส่แควร ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

เวยีนนา - พระราชวงัเชริน์บรนุ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลก 

 

พกัโรงแรมสีด่าวในเมอืง / อาหารเชา้ HOT ABF. ทานใน main restaurant 

บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั 

รถบสั 50 ทีน่ ัง่ 

กรุป๊ 10 ทา่นเดนิทาง 

อาหารไทย,จนี, ขาหมเูยอรมนัโรงเบยีรฮ์อฟบรอยเฮา้ส+์โชว,์ ปลาเทรา้, เป็ดโบฮเีมยี, กลูาสฮงัการ,ี ซีโ่ครง

หมเูวยีนนา 

จดัแบบเทีย่วสบายๆไมร่บีไมช่ะโงกชะแวบทวัรม์เีวลาชอ้ปป้ิง 

 

ก าหนดการเดนิทาง :  

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ T ประต ู 9 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง  ประเทศไทย - มวินคิ 

 

01.05 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 / EK049  

  *** แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 0500-0840 ***   

12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุการกรเรยีบรอ้ย

แลว้ 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (MUNICH) (122 กม.)  

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในหลายรปูแบบ อยา่งสวยงามคลาสสคิหรอืทันสมยั อาท ิจัตรัุสมาเรยีน 

(Marien Platz) ศนูยร์วมกจิกรรมนานาชนดิของชาวมวินคิ  



Page 2 of 15 

 

 

 

ถา่ยรปูคูก่บัศาลากลางมวินคิ  

ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก ตัง้อยูต่ัวหอคอย มคีวามสงูถงึ 278 

ฟตุ ผา่นชมยา่นส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ ่ทีต่ัง้ของโอเปรา่เฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

 

  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก MERCURE HOTEL หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ซาลบรูก์  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ เพือ่น่ังรถบสั ทอ้งถิน่ขึน้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์

 

   

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ขาหมเูยอรมนั ณ โรงเบยีฮอฟบรอยเฮา้ส ์

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลบรูก์ (SALZBURG) ประเทศออสเตรยี  

ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรยี 

เนนิภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบรูก์  

 

น าทา่น ถา่ยรปูสวนมริาแบล  

สวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก “เรือ่งเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” 

แมเ้วลาผา่นไปเนิน่นานมากแตส่วนแหง่นีม้ไิดเ้ปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด  
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น าทา่นชมเมอืงซาลสบ์วรก์  

ทีม่ชี ือ่เสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่ จงึ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั 

(Salzach) และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ 

วลูฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท  …. 

 

น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสู ่ยา่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบนัทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้โดด

เดน่อยูบ่นเนนิเหนอืเมอืงเกา่  

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก    AUSTRAIN HOTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  ฮอลสตทั - เชสกีค้ลมุลอฟ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)   

เมอืงมรดกโลกทีเ่กา่แกย่อ้นหลังกลับไปกวา่ 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-

400 กอ่นครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทางมากมาย  

   จากนัน้น าทา่นเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกวา่“ซ ีสตราซ” (See 

Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็น

ระยะสลับกบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่กา่แกไ่มข่าดสาย บา้งอยูร่ะดับพืน้ดนิ บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลั่น

กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่ ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของ

ถนน ซ ีสตราซ ทา่นจะไดช้มจัตรัุสประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดับดว้ยน ้าพกุลางลานและ

อาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)   

เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่ของสาธารณรัฐเชก ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษา

คดแีละการจดัเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ.1993 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และ

ภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบรูณะอาคาร

และปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยงัคงรักษารปูแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มี

ความส าคญัและโดดเดน่ใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้

ทะเบยีนเมอืงคลมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

 

จากนัน้น าทา่น ถา่ยรปูกบัปราสาทคลมุลอฟ  

ไดรั้บการเปลีย่นแปลงและตอ่เตมิในหลายยคุสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลายคราแตก่็ยงัคงความ

งดงามของปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  

 

น าทา่นชมเมอืงโบราณทีม่อีายมุาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 จากการกอ่ตัง้เมอืงของตระกลู ROZMBERK จน

กลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลับมาอยูใ่นการปกครองของตระกลู 

SCHWARZENBERG และครมุลอฟกเ็จรญิขึน้เรือ่ยๆ จากการทีอ่ยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงั

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ.1992  

 

 

   

น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุปราก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่ัก  NH PRAGUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – หอนาฬกิาดาราศาสตร ์– อนสุาวรยีย์านฮสู – บราติ

สลาวา่ (สโลวคั) 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

กรงุปราก (PRAGUE)  

เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชค มปีระชากรราวๆ 

1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยเูนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมอืงมรดกโลก  

 

น าทา่นเดนิเลน่ยา่น จัตรัุสเมอืงเกา่ ทีม่บีรรยากาศคกึคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดว้ยรา้นขายของนานา

ชนดิ รวมทัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จั้กและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ ยโุรปแมแ้ตบ่รรดา

พระราชวังตา่งๆก็นยิมนาไปเป็นเครือ่งประดับ หรอืชอ่โคมระยา้  

 

น าทา่นชมความสวยงามของปราสาทแหง่กรงุปราก  

ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวา อดตีทีป่ระทับของจักรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของ

คณะรัฐบาล  

น าทา่นชมววิสวยบนเนนิเขาทีส่ามารถมองเห็น 3 ตัวเมอืงปรากทีอ่ยูค่นละฝ่ังแมน่ ้า ทีท่า่นจะเห็น

ถงึชือ่ทีม่าของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ทีท่า่นจะเห็นยอดแหลมของอาคารตา่งๆมากมาย รวมทัง้ยอด

โบสถต์า่งๆอกีดว้ยเดนิผา่นเขตอทุยานทีส่วยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย  

จากนัน้นาทา่นเขา้ไปในเขตของตัวปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติัส วหิารประจาราชวงศซ์ ึง่สรา้ง

ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ทีป่ระดับดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอยา่งสวยงาม  

น าทา่นเดนิลงจากปราสาทแหง่กรงุปราก ทีท่า่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศทีส่วยงามสูส่ะพาน

ชารล์ส ทีท่อดขา้มแมน่ ้าวัลตาวาสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของปรากทีส่รา้งขึน้ในยคุของกษัตรยิช์ารล์สที ่4 

ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศลิปินตา่งๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันักทอ่งเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร  



Page 6 of 15 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบราตสิลาวา่ (BRATISLAVA) .... 

 

ระหวง่ทางพักผอ่นตามอธัยาศัย เพลดิเพลนิกบัทวิทศินข์องสองขา้งทางตลอดการเดนิทาง น าทา่น ชม

ความสวยงามยา่นเมอืงเกา่บราตสิลาวา่  

 

ชมภายนอกของปราสาทแหง่บราตสิลาวา่.. 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่ัก   HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  เวยีนนา - พระราชวงัเชริน์บรนุ - ชอ้ปป้ิง OUTLET - เวยีนนา 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.)  

นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี และเป็นเมอืงเกดิของ ทา่นโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแหง่เพลงเวยีนนา 

วอลทซท์ีโ่ดง่ดัง  

 

ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์ในสวนสาธารณะสตัทปารค์ 

  

น าทา่นเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวังเชรนินบ์รนุน์ (SCHOENBRUNNE)  

พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญไ่มแ่พพ้ระราชวังใดในยโุรป ทีม่กีาร

ตกแตง่หอ้งประดับอยูอ่ยา่งสวยงาม  

 

น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ ่ 

มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อยา่งครสิตลัสวารอฟสกี-้หลยุสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรคูเชอเรอ่

สวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นยา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีท่า่นสามารถเดนิชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นที่

สรา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม .. 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นสู ่ OUTLET   ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศัย 

 

   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เวยีนนา - บดูาเปสต ์

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบดูาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.)   

เมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังแมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อนัไดแ้กเ่มอืง บดูา และ เปสต ์อนัเป็น

ทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแหง่ตะวนัออก  

 

น าทา่น ชมบดูาเปสต ์ 

เมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังแมน่า้ โดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่อยูฝ่ั่งตะวันตกและฝ่ังเปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยูฝ่ั่ง

ตะวันออก  

 

ถา่ยรปูกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION)  

ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีร่กุรานบดูาเปสต ์ในชว่งปี

ค.ศ.1241 จากจดุนีส้ามารถมองเห็นทวิทัศนง์ดงามของตัวเมอืงได ้ 
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จากนัน้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH)  

โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ผา่นชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีส่ดุ

ของบดูาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัลานฮโีรส่แควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 

  

 

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ณ ถนน VACIUTCA ..อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง

และสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด บดูาเปสต ์- ดไูบ 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยพรอ้มทัง้เกบ็สมัภาระ… 

 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

15.10 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK384 

  *** แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 23.20-03.05 *** 

 

วนัทีเ่กา้ ดไูบ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…. 

 

********************** 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย : 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั  

1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

4-12 ม.ีค. / 11-19 ม.ีค.  17-25 ม.ีค. / 22 – 

30 ม.ีค. 

1-9 เม.ย. /22-30 เมย. /  26 เม.ย.-4 พ.ค. / 

28 เม.ย.-6 พ.ค. 

79,900.- 

15,500.- 

8-16 เม.ย. / 9-17 เม.ย.  

10-18 เม.ย. / 11-19 เม.ย. 
89,900.- 

6-14 พ.ค. /20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 ม.ิย. 79,900.- 
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3-11 ม.ิย. / 17-25 ม.ิย. / 24 ม.ิย.- 2 ก.ค. 

17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค.  

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย.  

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค. / 2-10 ต.ค.  

9-17 ต.ค. 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค.  

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย.  

27 พ.ย.-5 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 

4-12 ธ.ค. 

89,900.- 25 ธ.ค.-2 ม.ค. (X’mas) 

28 ธ.ค.-5 ม.ค. (New Year) 

**บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษี

ประกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรม 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

7. คา่ทปิทา่นละ 60.- ยโูร 
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8. คา่วซีา่เชงเกน้ 5,000.- บาท (หากสถานทตูไดก้ าหนดการยืน่วซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้

กรณีถา้ม ี

คา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 

9. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้  
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หมายเหต ุ 

-  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

-  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-  เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

-  หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิท

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

-   ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 

( ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

- กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม

ของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
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 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่ก

เกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / 

เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หา

ขอ้สรปุรว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทัวรนั์น้ ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
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 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ า

แลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 


