
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลทโ์ปแลนด ์7 วนั 
 

คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – ยอดเขากบูาวุฟกา้ – เหมอืงเกลอืวิลซิกา้ – ค่ายกกักนัออซวิซท ์–  

เชสโตโชว่า – พระราชวงัลาเซียนสกี้ – วอซอร ์

            พรอ้มสะสมไมล์พรอ้มสะสมไมล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กาํหนดการเดินทาง 

มมีนาคม 22 – 28 มีนาคม 2561 49,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 
วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ BKK-HEL AY 144 23.05-05.20+1 11.10 ชัว่โมง 

วนัท่ี 2 เฮลซิงกิ-คราคฟู HEL-KRK AY 1161 10.10-11.10 2.00 ชัว่โมง 

วนัท่ี 6 วอรซ์อว-์เฮลซิงกิ WAW-HEL AY 1146 19.25-22.05 1.40 ชัว่โมง 

วนัท่ี 6  เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ HEL-BKK AY 143 23.55-14.00+1 10.05 ชัว่โมง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

ทางเขา้ที่ 8 แถว S เคานเ์ตอรส์ายการบินฟินนแ์อร ์ (AY) เจา้หน้าท่ี

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกท่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิง  ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY 144 (ใชเ้วลาเดินทาง 11.10 ชัว่โมง) 

วนัที่ 2 เฮลซิงกิ – คราคูฟ – ซาโกปาเน่  

05.20 น. ถึงกรุงเฮลซิงกิ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน  

10.10 น. ออกเดินทางสู่ คราคูฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด ์เท่ียวบินท่ี AY 1161 

(ใชเ้วลาเดินทาง 2.00 ชัว่โมง) 

 

11.10 น. เดินทางถึง คราคูฟ (Krakow) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) จัดเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซ่ึงมีความสูงระหว่าง 750 

ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน

กีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

มากมายของชาวโปแลนด์อีกดว้ย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่

ในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและชมความงามของเมืองน้ี

นับลา้นๆ 

 

คํา่ **อิสระอาหารคํา่ เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ที่พกั Wersal Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3 ซาโกปาเน่ – ยอดเขากูบาวุฟกา้ - ค่ายออสวิซึม - คราคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินเท่ียวชมเมืองซาโกปาเน่ ซาโกปาเน่ตั้งอยูท่างตอนใตข้อง 

ประเทศโปแลนด ์ห่างไมก่ี่ไมลจ์ากชายแดนประเทศสโลวกั และเป็นเมือง 

ตากอากาศในภเูขาตาตราท่ีคบัคัง่ไปดว้ยนักสกีในช่วงฤดหูนาวและนักเดิน 

 

2 

 



 
 

ป่าและนักปีนเขาตลอดทั้งปี ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 คาบเก่ียวช่วงตน้ 

ศตวรรษท่ี 19 ซาโกปาเนไดก้ลายเป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีไดร้บัความ 

นิยมมากท่ีสุดในประเทศโปแลนด ์ปัจจุบนัยงัคงมีอิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่ 

หลงเหลืออยูด่ว้ยบา้นไมท่ี้สวยงาม  

นําท่านข้ึนรถไฟไปยงั ยอดเขากูบาวุฟกา้ (Gubalowka) หรือ Mount  

Giewont  บนความสงู 1,120 เมตร ซ่ึงบนน้ีเอง ท่านจะไดช้มทศันียภาพ 

ของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ท่ีถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยเทือกเขาทาทร่าแบบ 

พาโนรามา่งดงามเหนือคาํบรรยาย  

อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดิน 

นําท่านเดินทางสูเ่มืองออสวีซิม (Oswiecim) (128 กิโลเมตร ใชเ้วลา 

เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ผ่านชมความงามละเงียบสงบของยา่น 

ชนบทแห่งประเทศโปแลนด ์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑค่์ายกกักนัออสวิทซ ์(Schwitz  

Concentration Camp) ซ่ึงปัจจุบนัดแูลโดยรฐับาลของโปแลนด ์เร่ิมจาก 

เยอรมนัเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการจะหาค่ายกกักนั 

เชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานท่ีท่ีรฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็น 

สถานท่ีคุมขงันักโทษการเมืองจึงไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซีและ 

เร่ิมตน้ใชใ้นช่วงมิถุนายน 1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ 

 ของค่ายกกักนั รวมทั้งของจริงท่ีมีการเก็บรกัษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 

 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต่้างๆของเชลยชาวยิวท่ีถูกหลอกใหม้าอยู ่

ท่ีน่ี อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมท่ีวา่กนัวา่มี 

น้ําหนักรวมกวา่ 7 ตนั และชมหอ้งอาบน้ํา หอ้งท่ีพวกนาซีใชส้าํหรบักาํจดั 

เชลยโดยใชแ้กส๊พิษสงัหารหมู ่พรอ้มชมภาพยนตรส์ั้นๆ ท่ีถ่ายทาํโดยทหาร 

รสัเซีย เม่ือครัง่เขา้ยึดค่ายน้ีคืนจากเยอรมนั วา่กนัวา่ ณ สถานท่ีน้ีมีคนตาย 

กวา่ 1 ลา้น 5 แสนคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว .....ไดเ้วลาเดินทางกลบั 

คราคฟู 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั Soray Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 4 คราคูฟ -- เหมืองเกลือวิลิซกา้ -- คราคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทุกท่านเดินทางเขา้ ชมเหมืองเกลือวิลิซกา้ (Wieliczka Saltmine) 

เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใตดิ้นท่ี

มหัศจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

แหล่งท่องเท่ียวเม่ือปี 1994  
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นําท่านลงลิฟทส์ู่ใตดิ้นของเหมือง โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะลึกถึง 327 เมตร ซ่ึงท่ี

มีค่าดุจทองคํา เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชม

เหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซ่ึงประกอบไปดว้ย แกลอร่ีและหอ้งซ่ึงสรา้งและแกะสลกั

จากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพิ้ภพ ซ่ึงท่านไมเ่คยไดเ้ห็น 

ท่ีใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้

เป็นหน่ึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านข้ึนเขาวาเวล (The Wawel)  ชมมหาวิหารวาเวล Wawel 

Cathedral   สรา้งระหว่างปี ค.ศ.1320-1364  บนพ้ืนท่ีของโบสถโ์รมนัใน

ศตวรรษท่ี 11 มหาวิหารดงักล่าวใชเ้ป็นสถานท่ีราชาภิเษก  และสุสานของ 

กษัตริยโ์ปลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลดว้ย  

นําท่านถ่ายรปูดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง Royal Castle ซ่ึงสรา้งข้ึนใหมใ่น 

แบบเรอเนซองค ์โดยกษัตริยซิ์กมุนท่ี 1 หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบ 

กอธิคถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหมอี้กครั้งในศตวรรษท่ี 16 ดา้น 

ทิศเหนือ จึงมีการสรา้งใหมใ่นแบบบาโรค เดินชมภายในพระราชวงัซ่ึงมีงาน 

ใหช้มหลายอยา่ง  อาทิ ผา้ปักเป็นรปูภาพขนาดใหญ่  ภาพสีน้ําจากศิลปิน 

เอกของยุโรป  รวมถึง Botticelli ท่ีเราช่ืนชอบผลงาน รวมทั้งงานประเภท 

อาวุธโบราณ และทรพัยส์มบติัของราชวงศ ์

นําท่าน ชมเมืองคราคูฟ ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกวา่ 600 ปี ปก 

ปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู ่แนวกาํแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ี 

จะมาแสดงผลงานและชม ประตเูขา้เมือง Florain Gate ท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ 

ศตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนัจากน้ันนําท่านสู่จตุัรสัใจกลางเมือง

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองน้ี ชมโบสถเ์ซ็นตแ์มรี่   

(Mariacki Church)  ท่ีมีช่ือเสียงของแท่นบชูาทาํดว้ยดว้ยไมแ้กะสลกัมา 

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ชมอาคารการคา้ผา้ในอดีต (Cloth Hall) และถือ 

วา่เป็นจุดหลกัทางการคา้ในสมยัน้ัน กระทัง่จวบจนสมยัน้ีอาคารน้ีก็ยงัใช ้

เป็นสถานท่ีรบัรองเช้ือพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมืองสามารถชอ้ปป้ิง 

ซ้ือของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี   

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาประหยดัฝากคนท่ีบา้น ณ หา้งสรรพสินคา้และ 

สมัผสัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหมใ่นเมืองคราคฟู 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Soray Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 คราคูฟ – เชสโตโชว่า – วอรซ์อว ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านสู่เมืองเชสโตโชว่า (Czestochowa) เพ่ือเยี่ยมชม วิหารจสั  
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นาโกรา (Jasna Gora) ซ่ึงเป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสี

ดํา Black Madonna ซ่ึงคนทั้งโลกท่ีนับถือคริสต์รูจ้ ักเป็นอย่างดีดว้ย

ปาฏิหาริยท่ี์เล่าต่อกนัมา ตวัโบสถส์รา้งในศตวรรษท่ี 14 ในปี ค.ศ. 1382  

โดยการบริจาคท่ีดินของท่านดุก แห่งโอปอล พรอ้มทั้งไดม้อบรปูท่ีรูจ้กักนั 

โดยทัว่ไปวา่ Black Madonna  ซ่ึงในขณะท่ีมอบให ้ภาพน้ีก็มีอายุหลายรอ้ย 

ปีแลว้ จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร ์ก็พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทน์ตัว

วิหารไดร้ับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจสันาโกรา 

ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานท่ีสําคัญทางศาสนาท่ีสุดของชาวโปลแต่ยังเป็น

สัญลักษณ์ของการต่อสูเ้พ่ือเอกราชอีกด้วย ซ่ึงคุณพ่อออกัสตินนําผู ้คน

ต่อตา้นการยึดครองของชาวสวีเดน สาํเร็จในปี ค.ศ. 1665 ดังน้ันจึงไม่น่า

แปลกใจท่ีจะไดเ้ห็นนักแสวงบุญหลายลา้นคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งน้ี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่กรุงวอรซ์อว ์(Warsaw) เมืองหลวงของประเทศ

โปแลนด ์(Poland)  

ใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ีถนนคนเดิน เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Hotel Ibis Warszawa Reduta  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 6 วอรซ์อร ์– เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่าน ผ่านถนน Nowy Swiat Street เพ่ือชม Krakowskie  

Przedmiescic Streets ถนนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงวอรซ์อWarsaw สอง 

ขา้งถนนประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่างๆเช่นพระราชวงัลาเซียนสก้ีตึก 

รฐับาล รา้นอาหาร ผบั บาร ์มีตน้ไมร่้มร่ืนยืนตน้ใหเ้ห็นไดท้ัว่ไป 

ชมโบสถเ์ซนตแ์อนนา St. Anna Church สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิค 

ในช่วงศตวรรษท่ี 16 

นําท่านเขา้ ชมสวนลาเซียนสก้ี และใหท่้านถ่ายภาพดา้นนอก พระราชวงั 

ลาเซียนสก้ี พระราชวงัท่ีไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความงามเทียบเคียงไดก้บั 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์แห่งฝรัง่เศส พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของ 

พระมหากษัตริยแ์ละเป็นพระราชวงัทางประวติัศาสตร ์สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 

18 และยงัเคยเป็นท่ีประทบัชองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

เม่ือครั้งเสด็จประพาสวอรซ์อรใ์นปี ค.ศ. 1897 จากน้ันใหท่้านไดภ้าพถ่าย 
อนุสาวรียโ์ชแปง อจัฉริยะทางดนตรี แห่งศตวรรษท่ี 19 โชแปง ไดเ้ร่ิมเล่น 
ดนตรีตั้งแต่อายุได ้4 ขวบ ดว้ยเร่ิมตน้จากการเล่นเปียโน จากน้ันเม่ืออายุ 
ได ้7 ปี ไดจ้ดัแสดงคอนเสิรต์ต่อสาธารณะชนและทาํใหเ้ป็นท่ีเล่าลือกนั 
ทัว่ถึงเร่ืองของความสามารถ 
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เที่ยง **อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

บ่าย หลงัจากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง Royal Castle ตั้งอยูท่างดา้น 

ตะวนัออกของจตุัรสัเดิมเป็นไมแ้ต่ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นอิฐ เป็นท่ีประทบัของ 

กษัตริยโ์ปล รวมทั้งซารจ์ากรสัเซียดว้ย และต่อมาเป็นท่ีพาํนักของ 

ประธานาธิบดี ก่อนถูกนาซีทาํลายในปี ค.ศ. 1994 และไดร้บัการบรูณะ 

ใหญ่ในช่วง 70ต่อจากน้ันชมยา่นจตัรุสัเมืองเก่า (Old Town Square) ซ่ึง 

ถือได้ว่าเป็นจัตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด์ มีอายุย ้อนไปใน

ศตวรรษท่ี 14 แต่อาคารส่วนใหญ่ท่ีเห็นเกิดข้ึนจากการสรา้งอาคารของ 

พ่อคา้ท่ีรํา่รวยในศตวรรษท่ี 17 ทาํใหด้า้นหนา้ของอาคารถูกตกแต่งอยา่ง 

วิจิตร และตกแต่งกนัตามความชอบของเจา้ของมีทั้ง โกธิค เรอเนซองค ์บา 

โรค และ นีโอคลาสสิค 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

19.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี AY 1146 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.40 ช.ม.) 

22.05 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี AY 143 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.05 ช.ม.) 

วนัที่ 7 กรุงเทพฯ                                                                                       

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 *.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 
 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตโปแลนด ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน  
 

 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ                                           49,900.- 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ                                  7,500.- 

*.*.*. ทางบริษทัฯไม่มีบริการสาํหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้งสาํหรบัผูใ้หญ่ 3 ท่าน)  .*.*.*. 

หมายเหต ุ:  

กฎของสายการบินน้ี จะตอ้งออกตัว๋ก่อน 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท 

ตอ่ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 
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ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบญัชี นายอภิวฒัน ์ จติตป์รารพ (หรือสัง่จ่ายเช็ค) 

ธนาคาร เลขที่บญัชี สาขา ประเภทบญัชี 

กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรพัย ์

ไทยพาณิชย ์ 404-841630-8  อาคารสาทร สแควร ์ ออมทรพัย ์

กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร ์ ออมทรพัย ์

กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรพัย ์

ค่าทวัรร์วม :     

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-คราคฟู-วอรซ์อว-์เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  

โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY)   

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,200 บาท) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ยโูร/ท่าน/วนั รวม 5 วนั คิดเป็น 25 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
การยกเลิก : 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั            คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก  
                                                             ล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั 
                                                             แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสาย 
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                                                             การบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการ 
                                                             ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั         หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

- หนังสือเดินทาง (พลาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่อ

อายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา 

แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต  และสาํเนาของหนา้ที่มีเชงเกน้วีซ่าหรือตราประทบัเขา้ออกประเทศ

ตา่งๆ) 
- รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนหลงัฉากสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm  
x 45 mm หรือ 1.5 X 2 น้ิว  2  รูป  (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสูติบตัรกรณีที่เด็กที่มีอายุตํา่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มตรา

ประทบัรบัรองจากบริษทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอยา่งถูกตอ้ง) 
- สาํเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- สํา เนาใบหย ่าหร ือสํา เนาใบมรณะบตัร  (กรณีคู ่สมรสเส ียช ีว ิต ) (แปลเป็น

ภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ สามารถแปลเองได)้ 
- หลกัฐานการเงิน   

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัรพรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร 
ในทุกหนา้ท่ีมีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ท่ีไมมี่การระบุช่ือบญัชีหรือ เลขท่ีบญัชี ไมส่ามารถใชย้ื่นได ้(ตอ้ง

แปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาเยอรมนั) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น 

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (สาํเนา) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (ฉบบัแปล)  (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาฝรัง่เศส) 

กรณีเงินฝากออมทรพัย/์ เผ่ือเรียก / สะสมทรพัย ์ท่าน ตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 

เดือน โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรบัสมุดก่อนวนัที่จะยืน่วีซ่า 30 วนั เช่น หากท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัที ่1 

มีนาคม 2556 การปรบัสมุดบญัชีตอ้งปรบัยอดบญัชี หลงัวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2556 เท่านั้น 
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(สถานฑูตไม่รบัพจิารณาบญัชีฝากประจาํ และ กระแสรายวนัในทุกกรณี) 
 

หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทํางานจากบริษัท ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทํางาน และช่วงเวลาที่อนุมติัใหล้า

หยุด  
พรอ้มประทบัตราของบริษทั 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มตราประทบั

รบัรองจากบริษทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอยา่งถูกตอ้ง) 

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือ

หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตรกบั

ผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) 
กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็

ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หรือ ภาษาเยอรมนั 
 

*** ทางสถานทตูไมใ่หดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ียื่นวีซ่ากรุ๊ป ลกูคา้

จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหนา้ เพ่ือแจง้ใหส้ถานทตูรบัทราบ*** 

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

• หมายเหตุ : เอกสารประกอบการยืน่ที่เป็นภาษาไทย จะตอ้งแนบเอกสารที่เป็นการแปลเป็นภาองักฤษจาก

ศูนยก์ารแปลพรอ้มตราประทบัรบัรองจากบริษทัฯ ที่จดทะเบียนการแปลอยา่งถูกตอ้ง) หากลูกคา้ไม่
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สะดวกทาํการแปลเองทางบริษัทฯ จะทาํการส่งแปลให ้ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนฉบบัละ 300 บาท.- 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

 ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
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การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋า
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข ที่บริษทัไดร้ะบุ

ไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์.................................................................วันเดินทาง............................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ..................................................................โทรศัพท.์................................................................. 

โทรศัพทมื์อถือ.........................................แฟกซ์....................................อีเมล............................................. 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 20,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านทีม่ดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

                                                       ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

12 

 



 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้จอง                 

       (……………………………………) 

                                                                                  วันที่............................................ 
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