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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   999   

“““PPPooolllaaannnddd   888   DDDaaayyysss””” 
วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ  เสาร์ 
20.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิประต ู8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

 

23.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY144  
วันท่ี 2 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - คราคูฟ (โปแลนด์) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ อาทติย์ 
06.05 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์  
08.40 น. น าคณะตอ่เคร่ืองสูเ่มืองคราคฟู โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY1161  
09.40 น. ถึงสนามบินกรุงสูเ่มืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ เมืองท่ีมีการผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสคิ, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็อกและเบลลา-อีโปค์ ไว้
ด้วยกนัอย่างน่ามหศัจรรย์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงเก่าคราคฟู (Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคฟู หนึ่ง

ในศูนย์กลางทางวฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งโปแลนด์ และมีอารย
ธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสดุ อนัจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
ทุกยุคทุกสมยั ตัง้แต่ โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนสซองส์, บาร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอ
คลาสสิคและอาร์ตนูโว ขึน้ชมวาเวลฮิลล์ อนัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง และเป็นท่ี
ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ท่ี
งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า และใกล้กันเป็นมหา
วิหารวาเวล มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์  ใช้เป็นท่ีราชาภิเษกกษัตริย์ทุก
พระองค์, ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปีท่ีปกปักษ์รักษาเมืองท่ีหลงเหลือ
อยู่ แนวก าแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ีจะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของ
ชาวยิปซี 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 3 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพพิธิภัณฑ์
สงคราม) - เมืองวูซ  

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์กเนา (Auschwitz-Birkenau) ท่ีตัง้คา่ยกกักนัและ

พิพิธภณัฑ์สงคราม ภาพสะท้อนให้เห็นถงึการทารุณกรรมและความโหดร้ายของ
(70 ก.ม.) 
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สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีชาวนาซีน าเอานกัโทษชาวยิวขึน้รถไฟสูค่า่ยกกักันแห่งนีแ้ละใช้
เป็นท่ีประหารด้วยแก๊สพิษรมควนั กวา่ 1.5 ล้านคน ชมสารคดีในประวตัิศาสตร์กบั
เร่ืองราวของความเป็นจริง น าท่านเข้าสูพิ่พิธภณัฑ์กลางแจ้ง อนัเป็นสถานท่ีตา่งๆ ใน
คา่ยกกักนั อาทิ ห้องขงันกัโทษ, ห้องรมแก๊สพิษและเตาเผาศพ น าท่านขึน้หอคอยเพ่ือ
ชมทศันียภาพของคา่ยกกักนัท่ีแข็งแรงและใหญ่ท่ีสดุซึง่องค์การยเูนสโกประกาศให้
เป็นมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์ด้วย 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองวซู (Łódź) เมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของประเทศโปแลนด์ อยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ก่อนถงึเมืองวอร์ซอร์ ช่ือของเมืองแปลวา่ เรือ เมืองนีเ้ป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะฝ้าย เป็นศนูย์กลางการศกึษาและศนูย์กลาง
การถ่ายภาพยนตร์ ก่อนหน้าสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เมืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของประเทศ
รัสเซียปัจจบุนั และได้พฒันาจากหมูบ้่านเลก็ๆ จนกลายเป็นเมืองอตุสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

(223 ก.ม.) 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN LODZ HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.ihg.com 
วันท่ี 4 เมืองวูซ - เมืองกดังส์ - เที่ยวชมเมืองเก่า อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองกดงัส์ (Gdańsk) เมืองบนชายฝ่ังทะเลบอลติก มีช่ือเดิมวา่

เมืองดนัซิก (Danzig) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 
ของประเทศและเป็นท่าเรือท่ีส าคญัของโปแลนด์  

(340 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินเลน่ย่านเมืองเก่ามีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ผ่านตลาดผ่าน

หิน Coal Market และไมค่วรพลาดกบัสินค้าขึน้ช่ือของท่ีน่ีคอือ าพนั น าท่านผ่านประตู
ทองค า Golden Gate สูย่่านเมืองเก่า อนัเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและการค้าขาย
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 และ 17 อาคารบ้านเรือนของท่ีน่ีได้รับอทิธิพลจากชาวดชัต์ จาก
ถงึโบสถ์ St.Mary’s Church โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป สร้างในปี ค.ศ.1379 ภายในมี
ภาพเขียนสีเร่ืองราวในคมัภีร์ไบเบิลกวา่สองหม่ืนภาพ และไมพ่ลาดกบัการชมนาฬิกา
ดาราศาสตร์ท่ีอยู่ในตวัโบสถ์  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC GDANSK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 
วันท่ี 5 เที่ยวชมเมืองกดังส์ - อาคาร Crook House - ท่าเรือ - กรุงวอร์ซอ  พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาท่านเดินทางสูบ่ริเวณท่าเรือ ผ่านถนน Heroes of Monte Casino Street ท่าน

สามารถเห็นอาคารรูปร่างแปลกตา หรือคนท่ีน่ีเรียกวา่ Crook House ตลอดทางสู่
บริเวณท่าเรือ ซึง่ถือเป็นอาคารไม้ท่ียาวท่ีสดุแห่งหนึง่ในยโุรป จากนัน้ท่านจะได้เห็น
เสากระโดงเรือโบราณ 3 เสางดงามตรงหน้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจก่อน
อ าลาเมือง  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองวอร์ซอ เมืองหลวงท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสดุแห่งหนึง่ในยโุรป

กลาง วอร์ซอเป็นเมืองท่ีมีอายเุกือบ 700 ปี แตก่็ยงัถกูจดัวา่เป็นเมืองใหมส่ าหรับ
ประวตัิศาสตร์ของชาติโปแลนด์ เมืองวอร์ซอ ได้เกิดขึน้มาจากเดิมท่ีเป็นป่ามาโซเวียน 
(Mazovian) เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เร่ิมขึน้ในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกป้อง
ประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในท่ีสดุก็เกิดการจลาจลและการก่อความไมส่งบขึน้ใน

(359 ก.ม.) 
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โปแลนด์ การพยายามตอ่ต้านความไมส่งบ ถกูปราบปรามอย่างโหดร้ายป่าเถ่ือน กอง
ก าลงัทหารนาซีได้เผาท าลายล้างอาคารตา่งๆ ในเมืองหลวงไปถงึ 96 เปอร์เซน็ต์ หลงั
สงครามจบสิน้ ชาวโปลิชได้ช่วยกนับรูณะซอ่มแซมก่อสร้างเมืองขึน้มาใหม ่ ด้วยความ
มุง่มัน่และตัง้ใจกบัความเสียสละของประชาชน ท าให้วอร์ซอในวนันีก้ลบัมาเป็นเมือง
เก่าในประวตัิศาสตร์ท่ีสวยงามดงัเดิม  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันท่ี 6 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน า้ลาเซียนสกี ้ พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองวอร์ซอ ท่ีมีประชากรชาวยิว ถงึ 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขต

เรียกวา่ Warsaw Ghetto เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้างขึน้มาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีตัง้บ้านเรือน โบสถ์และพระราชวงัหลวง (Royal Castle)  
เข้าชมภายในท่ีตกแตง่อย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวตัถแุละเคร่ืองประดบัเก่าแก่อนั
เป็นสมบตัิล า้คา่ ภายในมีภาพเขียนท่ีส าคญัคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มมุมองโดยจิตร
กรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเลต็โต ท่ีชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบรูณะ
ซอ่มแซมกรุงวอร์ซอจนกลบัมาเป็นเมืองหลวงท่ีสวยงาม Royal Way หรือถนนราช
ด าเนิน ความยาวกวา่ 4 กิโลเมตร เป็นท่ีตัง้ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า 
วอร์ซอ มีพืน้ท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตวัเมือง สถานท่ีสวยงามและดงึดดูใจมาก
คือ บริเวณสวนในอทุยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปปัน้ของคีตกวีคนดงั “โชแปง” 
พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เคยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลที่ 5) ของไทยเม่ือครัง้เสดจ็ประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปเย่ียมชมพระราชวังเกาะกลางน า้ลาเชียนสกี ้

(Lazienki Palace) สร้างเสร็จปี ค.ศ.1689 และกษัตริย์สตานิสลอว์ท่ี 2 ออกุสตุส ได้
ทรงซือ้ท่ีดินและอาคารหลงันีใ้นปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน 
เพ่ือเป็นท่ีประทบัสว่นพระองค์ของกษัตริย์ในราชวงศ์โปแลนด์เร่ือยมา จากนัน้เดินทาง
ต่อเพ่ือเย่ียมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดส าคัญอย่าง “ศูนย์
วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือท่ีในแถบ
ยุโรปตะวนัออกเรียกว่า “รูปแบบสังคมนิยม” ท่ีทัง้โอ่อ่า สูงเด่นเป็นสง่าท่ีสุดในเมือง
วอร์ซอ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันท่ี 7 วอร์ซอ - สนามบิน ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มี

เวลาให้ท่านได้ท า TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

12.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY1144   
15.35 น. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์   
17.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY141  
วันท่ี 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
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07.15 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

9-16 มถิุนายน 2561 6688,,000000..--  6611,,990000..--  5544,,990000..--  1111,,000000..--  88,,000000..--  --2626,,000.000.--  
--2233,,000000..--  

18-24 สิงหาคม 2561 6699,,000000..--  6622,,990000..--  5555,,990000..--  1111,,000000..--  88,,000000..--  --3300,,000.000.--  
--2266,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2561  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวยี ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่นจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะใน
เขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึงอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
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4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - วนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 75% ของคา่ทวัร์ 
  ในกรณีที่วนัเดินทางดงักลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  กรณีแจ้งยกเลกิ หลงัจากที่ปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว  คิดคา่เสยีหายตามจริง 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พ ี
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
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 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 8 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนตเิมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้)  

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศโปแลนด์ ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เชค) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
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เก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** (วนัท่ีไปแสดงตนที่สถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝาก
เลม่จริงไปด้วย) 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี นายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขที่สถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
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