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Day 1       ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) 
22.00 น.      พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ออออาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง 
                   ประเทศเคานเ์ตอร์   D16-19     สายการบินไทย    เจา้หนา้ท่ีคอย 

   อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

Day 2       นครมิวนิก - พสัเซา - เชสกี ้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก 
00.05 น.      ออกเดินทางสู่นครมิวนิก     ประเทศเยอรมนี        โดยเท่ียวบิน   
                    ท่ี       TG 924   
06.00 น.       คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี      หลงัผา่นการ 
                     ตรวจคนเขา้เมือง    และศุลกากร แลว้    น าคณะออกเดินทางสู่ 
                     เมืองพสัเซา  (Passau)   เมืองพรมแดนระหวา่งเยอรมนี     และ 
                     ออสเตรีย     กล่าวกนัวา่เมืองน้ีเป็น      “เมืองสามแคว”    แห่ง 
                     แควน้บาวาเรีย      เป็นจุดบรรจบกนัระหวา่งแม่น ้ า     3    สาย  
                     อนัไดแ้ก่  ดานูบ (Danube),  แม่น ้ าอินน์ (Inn)     และแม่น ้ าอิซ 
                     (Ilz)   เมืองเลก็ๆแห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีพ านกัของ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ 
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
19.00 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                      น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Mlyn Cesky Krumlov 4*  
                      เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

Day 3           เชสกี ้คลุมลอฟ - เมืองน า้แร่ คาร์ลโลว ีวารี - กรุงปร๊าก 
07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น.         ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลววีารี       หรืออีกช่ือหน่ึงคือ   เมือง 
                       คาร์ลบาด   เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบน ้ าแร่       จนท าใหเ้มืองน้ี 
                       มีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองของสปามาตั้งแต่ยคุกลาง 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 บ่าย               ชมเมืองน ้ าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย      ตวัเมือง 
                       อยูใ่นหุบเขา  สองฝ่ังแม่น ้ าเทปลามีบ่อน ้ าพรุ้อนถึง   12  แห่ง  
                       ท่ีร้อนท่ีสุดมีความร้อนถึง    72  องศาเซลเซียส      ภายในจดั 
                       แสดงสายน ้ าแร่     นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน ้ าแร่ดว้ยถว้ยชิม 
                       เฉพาะพิเศษ   ท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น 
18.30 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                      น าคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Prague hotel 4*  
                      หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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Day 4        ปราสาทปร๊าก - เทีย่วชมเมืองเก่า - สะพานชาร์ล -  
                  นาฬิกาดาราศาสตร์ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.      ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมยั  ค.ศ. 11 
                    แบบ กอธิค         เคยไดรั้บการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็น 
                    ปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก      ชมความใหญ่โตโออ่า 
                    ของตวัปราสาท    และโบสถเ์ซนตไ์วตสัท่ีเด่นเป็นสง่า    และ 
                    ลานกวา้ง        ประดบัประดาไปดว้ยน ้ าพรูุปป้ันนกับุญโบสถ ์
                    เซนตจ์อร์จ   และคอนแวนต ์รวมทั้งโอลดร์อยลัพาเลซ    และ 
                    โกลเดน้เลน              ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุ 
                    สมยัก่อน เพ่ือเล่นแร่แปรธาตุต่างๆใหเ้ป็นทองค า   ท่ีจะท าให ้
                    ท่านยอ้นไปถึงความยิง่ใหญ่ของโบฮีเมียท่ีไม่เป็นสองรองใคร 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย       เท่ียวเมืองเก่ายา่นโอลดท์าวน์             สะพานชาร์ลอนัเก่าแก่ 
                     สญัลกัษณ์ของเมือง    สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่    ประดบัดว้ย 
                     รูปป้ันของนกับุญถึง   28  องค ์   ถูกใชเ้ป็นโลเกชัน่ในการถ่าย 
                     ท าภาพยนตร์มาหลายเร่ือง     กรุงปร๊ากในยคุกลางเป็นเมืองท่ี 
                     น่าหลงใหลดว้ยสถาปัตยกรรมโรงละครโอเปร่า,  พิพิธภณัฑ,์ 
                     หอคอยดินปืน    จตรัุสใจกลางเมืองวหิารตินส์    นาฬิกาดารา 
                     ศาสตร์โบราณ ท่ีผูค้นลว้นเผา้รอดูดว้ยใจจดจ่อ 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Prague hotel 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

 

Day 5        กรุงปร๊าก - บาริสลาวา (สโลวคั) - บูดาเปสต์  
                  (ฮังการี) 
07.00 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น.        เดินทางสู่กรุงบราติสลาวา       นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ 
                      สโลวคั   เป็นเมืองหลวง   และเมืองท่ีใหญ่สุดของสโลวคั 
                      เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นบา้นพ่ีเมืองนอ้ง  
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น.        ชมววิจากมุมสูงของปราสาท            แห่งกรุงบราติสลาวา   
                      ตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียน             เหนือลุ่มแม่น ้ าดานูบ    
                      ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิค,  เรอเนสซองส์     และ 
                      บาร็อคยา่นเมืองเก่าบนถนนคนเดิน           เรียงรายไปดว้ย  
                      ร้านคา้,   ร้านอาหาร   และคาเฟ่ เก๋ๆ    ใหน้กัท่องเท่ียวได ้
                      พกัผอ่นหยอ่นใจ 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hilton Budapest 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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Day 6          บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - เวยีนนา (ออสเตรีย) -  

                    หมู่บ้านกรีนซ่ิง 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น.        ชมนครบูดาเปสตอ์ดีตเมืองหลวงของพวกแมก็ยา     จตุรัสฮีโร่ 

                      ท่ีร าลึกถึงการสร้างชาติ  สวนสตัว ์    โรงอาบน ้ าสาธารณะแบบ 

                      โรมนัขนาดใหญ่         อาคารรัฐสภาท่ีสร้างในสไตลแ์บบกอธิค 

                      เท่ียวฝ่ังบูดา ป้อมชาวประมง      โบสถแ์มทเธียส คาสเซิลฮิลล ์      

                      ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝ่ัง  

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย       ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ  อีกกิจกรรมท่ีไม่เป็นสองรองใครในยโุรป 

                     ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค  ไดรั้บการยกยอ่งวา่ 

                      เป็นเมืองโรแมนติก  บนสายน ้ าแห่งหน่ึงของโลก แลว้เดินทาง 

                      สู่กรุงเวยีนนา  นครหลวงแห่งดนตรี  

19.00 น.        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

                      น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   Parkhotel Schönbrunn 4*      หรือเทียบเท่า 

                      ในระดบัเดียวกนั 
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Day 7        กรุงเวยีนนา พระราชวงับรุนน์ - ภูมิภาคชาลส์ 
                  กมัเมอร์กูท 
08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.      ชมพระราชวงัเชิงบรุนน์                 พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่  
                    ท่ีถูกสร้างข้ึนใหมี้ความงดงาม              ไม่แพพ้ระราชวงั 
                    แวร์ซายส์   โปรแกรม Imperial Tour 22 หอ้ง ท่ีจดัแสดง 
                    ไวอ้ยา่งน่าชม  หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม    หอ้งแกลลอร่ี  
                    หอ้งรับรอง   ( Great  Hall )    ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ 
                    ยิง่ใหญ่    แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์กริงสตราเซ่      ถนนสาย    
                    ส าคญัท่ีตั้งของ โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่       พระราชวงั 
                    ฮอฟบูรกอ์นัยิง่ใหญ่            โรงเรียนสอนข่ีมา้แบบสเปน 
                    อาคารรัฐสภา ซิต้ีฮอลล ์      ท าใหเ้มืองเป็นท่ีน่าหลงใหล 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย              เขา้สู่แลนดม์าร์คช่ือดงัคาร์ทเนอร์สตรีทท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
                     นิยมในการนัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้      และซคัเกอร์เคก้ 
                     ท่ีมีช่ือเสียงของเวยีนนา          ร้านขายสินคา้แบรนดเ์นม 
                     ถนน  Graben      แลว้เดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์กมัเมอร์กทู  
                     ท่ีมีทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง 
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Scalaria St.Wolfgang 4*  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

Day 8        ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กงั - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก -  
                  มาเรียนปลตัซ์ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.         เท่ียวเมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ   ของโลก      “ฮลัลส์ตทัช”์ 
                     (Hallstatt)   หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย   อายกุวา่ 4,500 ปี 
                     ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ  โอบลอ้มดว้ยขนุเขา   และป่าสีเขียวขจี 
                     สวยงามราวกบัภาพวาด  กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติก 
                     ท่ีสุดบนอพัเพอร์ออสเตรีย       ไดรั้บการขนานนามเมืองน้ี 
                     วา่เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย  
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย                 ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย   แหล่งผลิต 
                       เบียร์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต ์  BMW    ชมยา่นเมืองเก่า 
                       เรสซิเดน้ท ์ โรงละคร โอเปร่า   โบสถท่ี์มีรูปโดมหวัหอม  
                       ชอ้ปป้ิงบนถนนแมกซิมิเลียน         ร้านแบรนดเ์นมช่ือดงั 
                       เรียงรายสองฝ่ัง 
19.00 น.         รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร  “เมนูขาหมเูยอรมนั 
                       ตน้ต ารับดั้งเดิมน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   Munich Marriott  
                       Hotel 4*      หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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ก าหนดการเดินทาง 

Period 
Tour Fare 

Adult 

Child with 

Bed 4-11 yrs. 

child no bed 

4-6 yrs. 

Double 

single used 

Single 

supplement 

No Ticket Adult / 

Child 

23 – 31 ก.ค. 2564 89,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -32,000/-26,000 

15 – 23 ต.ค. 2564 89,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -32,000/-26,000 

03 – 11 ธ.ค. 2564 89,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -32,000/-26,000 

24 ธ.ค. 2564–01 ม.ค. 2565 90,000.- 81,000.- 72,000.- 14,000.- 14,000.- -32,000/-26,000 

29 ธ.ค. 2564–06 ม.ค. 2565 92,000.- 83,000.- 73,000.- 15,000.- 15,000.- -34,000/-28,000 
 
   หมายเหตุ 

ทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 

การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสัิยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้

 
 

ค่าทวัร์รวม : 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่1 เมษายน 2564 
✔ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✔ ค่าเขา้ปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น ้ าดานูบ, ค่าเขา้พระราชวงัเชิงบรุนน ์
✔ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ต่อท่าน / วนั 
✔ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศเชค  (เชงเกน้) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 

Day 9        นครมวินิค - เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ 
08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

10.00 น.      น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพ่ือเดินทาง  

                    กลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้  า   TAX  REFUND  

                    คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.00 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG 925 

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

                           เดินทางกลบัถึงไทย โดยสวสัดิภาพ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ

เป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)/เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 

คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
หกั 50% ของค่าทวัร์ 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของค่าทวัร์ 
หกั 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 

 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา
แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

✔ ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุของบริษทั MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/
อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
ต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ และเท่ียวบินกรุณา
สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ ทา้ยใบจองทวัร์ 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 วคัซีนพาสปอร์ต (เอกสารทางราชการออกใหเ้พื่อใชป้ระกอบการเดินทาง) + ประกนัสุขภาพครอบคลุมโรคระบาดโควดิ-19  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว 
ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
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 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

 

 


