BIG PRO 9
“Poland 8 Days”
วันที่ 1

20.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ

23.35 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟิ นแอร์ เจ้ าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพัก
ผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัท
ฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ ายต่า ง ๆ ล่ว งหน้ าแล้ ว และหากมี ค่าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เกิ ด ขึน้ นอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144

06.05 น.
08.40 น.
09.40 น.

ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
นาคณะต่อเครื่ องสูเ่ มืองคราคูฟ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY1161
ถึงสนามบินกรุงสูเ่ มืองคราคูฟ
ประเทศโปแลนด์
เมืองที่มีการผสมผสานของ

หมายเหตุ

วันที่ 2

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) - คราคูฟ (โปแลนด์ ) - เที่ยวย่ านโอล์ ดทาวน์

เสาร์

อาทิตย์

สถาปั ตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็ อกและเบลลา-อีโปค์ ไว้
ด้ วยกันอย่างน่ามหัศจรรย์
Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ (Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึ่ง
ในศูนย์ กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญที่สุดแห่งโปแลนด์ และมีอารย
ธรรมรุ่ งเรื องมากที่สดุ อันจะเห็นได้ จากอาคารบ้ านเรื อนที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรม
ทุกยุคทุกสมัย ตังแต่
้ โรมาเนสก์ , โกธิ ค, เรอเนสซองส์ , บาร็ อก, ร็ อ กโคโค จนถึงนีโอ
คลาสสิคและอาร์ ตนูโว ขึ ้นชมวาเวลฮิลล์ อันเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง และเป็ นที่
ประทับของกษั ตริ ย์โปแลนด์ มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอเนสซองส์ ที่
งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้ านหน้ า และใกล้ กันเป็ นมหา
วิ ห ารวาเวล มี ค วามส าคัญ ในทางประวัติ ศ าสตร์ ใช้ เป็ นที่ ร าชาภิ เษกกษั ต ริ ย์ ทุ ก
พระองค์, ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปี ที่ปกปั กษ์ รักษาเมืองที่หลงเหลือ
อยู่ แนวกาแพงเมืองเดิมเป็ นที่ชื่นชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของ
ชาวยิปซี
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL หรื อเทียบเท่าใน www.accorhotels.com
ระดับเดียวกัน

คราคูฟ - ค่ ายกักกันเอ๊ าท์ สวิทช์ เบอร์ กเนา (ค่ ายกักกันและพิพธิ ภัณฑ์
สงคราม) - เมืองวูซ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์ กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตงค่
ั ้ ายกักกันและ
พิพิธภัณฑ์สงคราม
ภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงการทารุ ณกรรมและความโหดร้ ายของ
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จันทร์
Buffet
(70 ก.ม.)

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 5

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ชาวนาซีนาเอานักโทษชาวยิวขึ ้นรถไฟสูค่ า่ ยกักกันแห่งนี ้และใช้
เป็ นที่ประหารด้ วยแก๊ สพิษรมควัน กว่า 1.5 ล้ านคน ชมสารคดีในประวัติศาสตร์ กบั
เรื่ องราวของความเป็ นจริ ง นาท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง อันเป็ นสถานที่ตา่ งๆ ใน
ค่ายกักกัน อาทิ ห้ องขังนักโทษ, ห้ องรมแก๊ สพิษและเตาเผาศพ นาท่านขึ ้นหอคอยเพื่อ
ชมทัศนียภาพของค่ายกักกันที่แข็งแรงและใหญ่ที่สดุ ซึง่ องค์การยูเนสโกประกาศให้
เป็ นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ด้วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองวูซ (Łódź) เมืองใหญ่อนั ดับที่ 3 ของประเทศโปแลนด์ อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ก่อนถึงเมืองวอร์ ซอร์ ชื่อของเมืองแปลว่า เรื อ เมืองนี ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะฝ้าย เป็ นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลาง
การถ่ายภาพยนตร์ ก่อนหน้ าสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมืองนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศ
รัสเซียปั จจุบนั และได้ พฒ
ั นาจากหมูบ่ ้ านเล็กๆ จนกลายเป็ นเมืองอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LODZ HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เมืองวูซ - เมืองกดังส์ - เที่ยวชมเมืองเก่ า

Local
(223 ก.ม.)

Local
www.ihg.com

อังคาร

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
(340 ก.ม.)
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองกดังส์ (Gdańsk) เมืองบนชายฝั่ งทะเลบอลติก มีชื่อเดิมว่า
เมืองดันซิก (Danzig) ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็ นมหานครใหญ่เป็ นดันดับ 4
ของประเทศและเป็ นท่าเรื อที่สาคัญของโปแลนด์
Local
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,000 ปี ผ่านตลาดผ่าน
หิน Coal Market และไม่ควรพลาดกับสินค้ าขึ ้นชื่อของที่นี่คอื อาพัน นาท่านผ่านประตู
ทองคา Golden Gate สูย่ ่านเมืองเก่า อันเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้ าขาย
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 และ 17 อาคารบ้ านเรื อนของที่นี่ได้ รับอิทธิพลจากชาวดัชต์ จาก
ถึงโบสถ์ St.Mary’s Church โบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างในปี ค.ศ.1379 ภายในมี
ภาพเขียนสีเรื่ องราวในคัมภีร์ไบเบิลกว่าสองหมื่นภาพ และไม่พลาดกับการชมนาฬิกา
ดาราศาสตร์ ที่อยู่ในตัวโบสถ์
Chinese
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.scandichotels.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC GDANSK HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมืองกดังส์ - อาคาร Crook House - ท่ าเรือ - กรุงวอร์ ซอ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านเดินทางสูบ่ ริ เวณท่าเรื อ ผ่านถนน Heroes of Monte Casino Street ท่าน
สามารถเห็นอาคารรู ปร่ างแปลกตา หรื อคนที่นี่เรี ยกว่า Crook House ตลอดทางสู่
บริ เวณท่าเรื อ ซึง่ ถือเป็ นอาคารไม้ ที่ยาวที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรป จากนันท่
้ านจะได้ เห็น
เสากระโดงเรื อโบราณ 3 เสางดงามตรงหน้ า อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจก่อน
อาลาเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองวอร์ ซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรป
กลาง วอร์ ซอเป็ นเมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเมืองใหม่สาหรับ
ประวัติศาสตร์ ของชาติโปแลนด์ เมืองวอร์ ซอ ได้ เกิดขึ ้นมาจากเดิมที่เป็ นป่ ามาโซเวียน
(Mazovian) เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เริ่ มขึ ้นในปี 1939 ชาวเมืองได้ ร่วมกันปกป้อง
ประเทศไว้ อย่างกล้ าหาญ จนในที่สดุ ก็เกิดการจลาจลและการก่อความไม่สงบขึ ้นใน
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พุธ

Buffet

Local
(359 ก.ม.)

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

โปแลนด์ การพยายามต่อต้ านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ ายป่ าเถื่อน กอง
กาลังทหารนาซีได้ เผาทาลายล้ างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอร์ เซ็นต์ หลัง
สงครามจบสิ ้น ชาวโปลิชได้ ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้ างเมืองขึ ้นมาใหม่ ด้ วยความ
มุง่ มัน่ และตังใจกั
้ บความเสียสละของประชาชน ทาให้ วอร์ ซอในวันนี ้กลับมาเป็ นเมือง
เก่าในประวัติศาสตร์ ที่สวยงามดังเดิม
Chinese
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.radissonblu.com
เดียวกัน

เที่ยวเมืองเก่ าวอร์ ซอ - พระราชวังเกาะกลางนา้ ลาเซียนสกี ้

พฤหัสบดี

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองวอร์ ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขต
เรี ยกว่า Warsaw Ghetto เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อน โบสถ์และพระราชวังหลวง (Royal Castle)
เข้ าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้ วยศิลปวัตถุและเครื่ องประดับเก่าแก่อนั
เป็ นสมบัติล ้าค่า ภายในมีภาพเขียนที่สาคัญคือ ภาพกรุ งวอร์ ซอ 22 มุมมองโดยจิตร
กรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์ นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้ เป็ นต้ นแบบในการบูรณะ
ซ่อมแซมกรุ งวอร์ ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวงที่สวยงาม Royal Way หรื อถนนราช
ดาเนิน ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร เป็ นที่ตงของอาคารบ้
ั้
านเรื อน, โบสถ์, วิหาร, ร้ านค้ า
วอร์ ซอ มีพื ้นที่สีเขียวคิดเป็ นร้ อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมาก
คือ บริ เวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั น้ ของคีตกวีคนดัง “โชแปง”
พระราชวังแห่งนี ้ได้ เคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
(รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครัง้ เสด็จประพาสวอร์ ซอในปี ค.ศ.1897
Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่ อ ได้ เวลาอั น สมควรเดิ น ทางไปเยี่ ย มชมพระราชวั ง เกาะกลางน า้ ลาเชี ย นสกี ้
(Lazienki Palace) สร้ างเสร็ จปี ค.ศ.1689 และกษัตริ ย์สตานิสลอว์ที่ 2 ออกุสตุส ได้
ทรงซื ้อที่ดินและอาคารหลังนี ้ในปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน
เพื่อเป็ นที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริ ย์ในราชวงศ์โปแลนด์เรื่ อยมา จากนันเดิ
้ นทาง
ต่อ เพื่ อ เยี่ ย มชมบรรยากาศของเมื อ งวอร์ ซ อ และถ่ ายภาพจุ ด ส าคัญ อย่ าง “ศูน ย์
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ วอร์ ซอ” อาคารในรู ปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรื อที่ในแถบ
ยุโรปตะวันออกเรี ยกว่า “รู ปแบบสังคมนิ ยม” ที่ทัง้ โอ่อ่า สูงเด่นเป็ นสง่าที่สุดในเมือง
วอร์ ซอ
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.radissonblu.com
เดียวกัน

วันที่ 7

วอร์ ซอ - สนามบิน

Buffet

12.55 น.
15.35 น.
17.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มี
เวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY1144
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
ออกเดินทางต่อสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

วันที่ 8

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

เสาร์

07.00 น.
09.00 น.

ศุกร์
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07.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

9-16 มิถุนายน 2561

68,000.-

61,900.-

54,900.- 11,000.-

8,000.-

18-24 สิงหาคม 2561

69,000.-

62,900.-

55,900.- 11,000.-

8,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD
-26,000.-23,000.-30,000.-26,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ นจอง
ห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะใน
เขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฟิ นแลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึง่ อาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม)






ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
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4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุ๊ปเรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข
ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับ
ผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
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 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มัก มีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม และมีความกว้ าง 45
เซนติเมตร (18 นิ ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศโปแลนด์ ใช้ เวลาทาการประมาณ 14 วันทาการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพื่อทาการสแกนลายนิ ้วมือที่ VFS เชค)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชง
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เก้ นหรื อประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานต ามปกติหลังครบ
กาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่ อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดิ นทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บัญ ชี ใดบัญ ชี หนึ่งในการยื่ นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** (วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝาก
เล่มจริ งไปด้ วย)
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่ น เรื่ อ งแสดงความจ านงในการอนุญ าตให้ บุต รเดิ น ทางไปกับ อี ก ท่า นหนึ่ งได้ ณ ที่ ว่าการอ าเภอหรื อ เขต โดยมี นายอ าเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
บริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ ในการความรั บ ผิ ดชอบต่อ ความเสีย หายใดๆอัน เกิ ด จากการปฏิ เสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้ อ ตกลงของ
สนธิสญ
ั ญาเชงเก้ น ในกรณียื่นวีซา่ ผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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