วันแรกของการเดิ นทาง
สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
22.30น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่าง
หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D

Chec -

วันที่ สอง
เวียนนา – ฮอลสตัท – ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
01.30 น.
นาท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG-936
07.00 น.
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านโดยสารรถ
โค้ชเดินทางสู่เมืองฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000
ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ”
(See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่ศลิ ปิ นพื้นบ้าน
ออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือน สไตล์อลั ไพน์ท่เี ก่าแก่ไม่ขาดสายบ้างอยู่ระดับพื้นดิน
บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆและบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า
ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจาเมืองซึ่งเป็ น
ลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง
ซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึ่งเป็ นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิง่
จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมาและยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลก
อย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรมแบบ
บาร็อค และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่

นาท่านเดินข้ามแม่น้าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิรก์ สู่จตั ุรสั กลางเมือง
เพื่อถ่ายรูปคู่กบั อนุ เสาวรียโ์ มสาร์ต ชม มหาวิ หารใหญ่ กลางเมือง หรือมหาวิหารแห่งเมือง
ซาลสเบิรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์
บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูก ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและ
ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม
เดิ นเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มบี ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18
ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มหี ลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทา
ด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็ นภาพปูนแกะสลัก ปจั จุบนั เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มรี า้ นค้แบรนด์
เนมมากมายและเป็ นที่ตงั ้ ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006
ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสาร์ทเกิดที่น่ี และอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า20ปี ต่อมาย้ายไป
อยู่อกี หลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่งบ้า นหลังนี้ได้รบั
การออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือ นกับ
ตอนที่โมสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
(เทศบาลเมืองไม่อนุ ญาตให้นารถบัสนานักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Austria Trend Hotel Salzburg หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ สามของการเดิ นทาง ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย) – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านชมเมืองโบราณที่มอี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของ
ตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็
กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenbergและครุมลอฟก็เจริญขึน้ เรื่อยๆ จากการ
ที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รบั

การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกปราสาทครุ
มลอฟทีไ่ ด้รบั การเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครัง้ หลาย
คราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ตงั ้ อยู่บนเนินเขาในคุ้งน้าวัลตาวา จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่ง
ดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของ กษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็ นหนึ่งในนครที่สวย
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสอง
ข้างทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปจั จุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังที่
ได้รบั ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ งในกลุ่มยุโรปตะวันออกเป็ นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่
พร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรา ภาพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่ง
สถาปตั ยกรรมยุโรปขนานแท้ เป็ นเมืองที่มคี วามสวยงามและโรแมนติก เป็ นเมืองที่รอดพ้น
จากภัยสงครามในอดีตและได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์กายูเนสโก้ในปี 1992
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Hotel Duo Prague หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ สี่ของการเดิ นทาง
ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั
ั ่ น้ าวัล
นาท่าน ชมความสวยงามของกลุ่ม ปราสาทแห่ งกรุงปราก ที่ตงั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝงแม่
ตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปจั จุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่าน
ั ่ น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อ
ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝงแม่
ที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย นาท่าน
เข้าชมเขตของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณเดียวกันมี มหาวิ หารเซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่านปราสาท
ปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรังเศส
่
Matthias of Arras
เป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทาขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้างความเจริญ สูงสุดจน
ทาให้เมืองปราค เป็ นการสร้างแบบสถาปตั ยกรรมโกธิคที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัว

ค่า

สัตว์ประหลาดมากมายที่ทาด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้าฝน นอกจากนัน้ มหา
วิหารแห่งนี้ยงั มีหอ้ งสาหรับสวดมนต์เล็กที่อยู่ด้านข้างรอบๆ และสิง่ หนึ่งที่น่าทึ่งของห้องสวด
มนต์เล็กของเซนต์ เวนเซสลาส คือ กาแพงฝาผนังที่ประดับด้วยพลอยและหินที่มสี สี นั สดใส
ระรานตา นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งอย่างเช่นโบสถ์เซนต์
จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึ่งเป็ นห้องแถวร้า นค้าเล็กๆ ตัง้ อยู่เรียงราย ซึ่ง ครัง้ หนึ่งในอดีต
ห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็ นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาท
อันสวยงาม พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตา
วา สัญลักษณ์ท่สี าคัญของปรากที่สร้างขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปจั จุบนั เป็ นสถานที่ท่ี
เหล่าศิลปิ นต่างๆ นาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผู้ทส่ี นใจ ให้เวลาท่าน
เดินเล่นถ่ายภาพทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง พร้อมเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึก (อิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย)สมควรแก่ เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนกลับสู่ กรุงเวียนนา
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่ม ีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
ยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั
รุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมือ งใหญ่ท่สี ุดในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานู บไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็ นสถานที่ตงั ้ ของ
หน่ วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC) และยังเป็ นที่ตงั ้ ของสานักงานสหประชาชาติท่สี ามของโลกอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Austria Trend Hotel Bosei Wien หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ ห้าของการเดิ นทาง
เวียนนา - ชมเมือง - สนามบิ น (ออสเตรีย)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่ พกั

สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกั และก่อนนาท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมทาคืน
ภาษี นาท่านชมเมืองเวียนนา และมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามที่แวดล้อมไปด้วย
อาคารสถาปตั ยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม อาทิโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.18631869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่
คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883,
พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็ นต้น อาทิ
พระราชวังฮับสเบิรก์ ,พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น
13.30 น.
นาท่านออกเดินทางจาก กรุงเวียนนา โดยสาย การบิ นไทย เที่ยวบินที่ TG-937
วันที่ หกของการเดิ นทาง
สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
05.20 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
***หนังสือเดิ นทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***
อัตราค่าบริ การ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ (2 ท่าน/
ผูใ้ หญ่ (2+1)
ห้อง)
เสริ มเตียง
ไม่เสริ มเตียง

วันเดิ นทาง

พักเดี่ยวเพิ่ ม

22-27 พ.ย.60

35,900

35,900

35,900

7,900

26 พ.ย.-1ธ.ค.60

35,900

35,900

35,900

7,900

28ธ.ค.-2 ม.ค. 61

54,900

54,900

54,900

7,900

เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. การเดินทางครัง้ นี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถงึ จานวนดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
- หรือส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ที่มโี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง 15 วัน
2. ในกรณีท่ลี ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอี ยดทัง้ 5 ข้อ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่
ทาง บริษทั ฯไม่สามารถควบคุม ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่มี จี านวนผู้เดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน
ไม่มหี วั หน้าทัวร์ ไทยร่วมเดินทางด้วย โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการ
เดินทาง

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด(30
กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ
เกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
เรียกเก็บ ณ วันที่ 16 ส.ค.2560 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (ออกตัวหลั
๋ ง 19 ก.ย.2560 เป็ นต้ นไป
ค่าน้ามันปรับขึน้ ท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรับเรียกเก็บเพิม่ จากบริษทั การบินไทย การแจ้งปรับขึน้
ณ วันที่ 17 ส.ค.2560)

อัตรานี้ ไม่รวม
















ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง
หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชาระค่าทิปตามที่โรงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) **ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าวีซ่ากรณีทส่ี ถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมในภายหลัง **
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้าทัวร์ท่ี
เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ชาระเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
(เก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน , ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ที่มไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบตั เิ หตุท่ที างบริษทั ฯ จัดไว้ใ ห้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้

หมายเหตุ


บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 20 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย
30 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณีน้ีบริษทั
ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด (ยกเว้นค่ า ธรรมเนี ยมวีซ่าซึ่ งได้ ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว)
หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถ้าต้องการ



บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และอุบตั เิ หตุ สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลต่างๆ เป็ นต้น

เงื่อนไขการสารองที่นัง่








กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงิน มัดจา 20,000 บาท
พร้อมกับเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7 วันทาการ)
เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็ นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษทั ฯ กาหนด
และควรเตรียมเอกสาร ให้ทนั ทีในกรณีท่เี อกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุ มตั วิ ซี ่าจากทาง
สถานทูตฯ
หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยื่น
วีซ่ากรุ๊ปและท่านจะ ต้องไป ดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนัน้ ๆ
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บก่ อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย ก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั ๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิก การเดินทาง โดยอัตโนมัติ

กรุณาโอนเข้าบัญชีเพื่อจองหรือชาระ
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

คุณมยุรี อิ นทร์น้อย ออมทรัพย์

สาขา

บิ๊กซี
หทัยราษฏร์

โปรดส่งเอกสารการโอนและหน้ าสาเนา Passport ผ่าน Line ID : @idotour หรือ อีเมลล์
Idotour88@gmail.com

เลขที่บญ
ั ชี

402-680-0212

กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

สาหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่ าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิ กการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะ
เดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทั และผูเ้ ดินทาง อื่นทีเ่ ดินทางใน คณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการ
ยกเลิกของท่าน

กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะ
ทาการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้
คือ ค่าธรรมเนียมใน การมัดจาตั ๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
เดินทางได้

กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ วีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้วทางบริษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการยืน่ วีซ่า
,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วน ทีเ่ กิดขึน้ จริง

เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น
โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิ กก่อนหรือหลังออกตั ๋วโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ ไม่คืนค่า
ทัวร์ทงั ้ หมด

กรณี วีซ่าผ่านแล้วแต่กรุป๊ ออกเดิ นทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า
หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ ยจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ น
กรณีไป

กรณี ผ้เู ดิ นทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไ่ ม่ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด


ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระ ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ
เดินทาง และได้ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้

