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“โปแลนด์”…

ตามรอยบันทึก
ประวัติศาสตร์
กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 		

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 		
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562
		
จัดโดย บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

			

23.55/06.00 น.(+1) TG920
กรุงเทพฯ/แฟรงก์เฟิร์ต (11.15 ชั่วโมง)

สมัครภายใน
15 มกราคม 2562
By SCG Debenture club
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วันที่สอง
06.00 น.
11.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน
สนามบิน

			
13.50 น.

แฟรงก์เฟิร์ต - กดัญสก์

12.40/13.50 น. LH1376
แฟรงก์เฟิร์ต/กดัญสก์ (1.30 ชั่วโมง)

เดินทางถึง สนามบินกดัญสก์ เล็ค วาเลซา
น�ำท่านเที่ยวชมเมืองกดัญสก์ เมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดัญสก์
ติดกับทะเลบอลติก และยังเป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญ
ของโปแลนด์ มีเรือยอชท์จากทั่วโลกมาทอดสมอ

19.00 น.

ณ ท่าเรือตลอดความยาว 23 กิโลเมตร รายล้อม
ไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้น
น�ำท่านเยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการค้าขายตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ผ่าน
Golden Gate เพื่ อ น� ำ ท่ า นสู ่ ถนนอุ ลิ ก า
มาเรียซกา ถนนทีส่ วยทีส่ ดุ เส้นหนึง่ ในเขตเมืองเก่า
ที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกและร้านกาแฟ
เล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมถนน ล้อมรอบ
ไปด้วยอาคารบ้านเรือนสีสันสวยงาม
รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Hilton Gdansk ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า (2 คืน)

14
15

วันที่สาม
เช้า	
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
น�ำท่านเดินทางสู่เมืองมัลบอร์กเพื่อเยี่ยมชม
ปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทในยุคกลางสไตล์กอธิค
ซึง่ ถือเป็นปราสาททีส่ ร้างจากอิฐทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
ตัวปราสาทมีความแข็งแรงแน่นหนาเพื่อป้องกัน
ข้าศึกโจมตี แม้ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปราสาท
ได้ถกู ท�ำลายเสียหายอย่างหนัก แต่รฐั บาลโปแลนด์
ได้ท�ำการบูรณะขึ้นใหม่ให้มีสภาพดีดังเดิม

กดัญสก์ - มัลบอร์ก - กดัญสก์
12.30 น.
บ่าย

17.00 น.
ค�่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น�ำท่านเดินทางกลับเข้าสูเ่ มืองกดัญสก์ (เดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่ ว โมง) จากนั้ น พาท่ า นชม
โบสถ์เซนต์แมรี่ โบสถ์โรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้น
ใน ค.ศ. 1379 ด้วยอิฐสีแดง ถือเป็นโบสถ์ที่สร้าง
ด้ ว ยอิ ฐ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ สามของโลก
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค จุดเด่น
ภายในคือแท่นบูชาในโบสถ์ที่สูงถึง 13 เมตรที่มี
ลวดลายแกะสลักสวยงามตระการตา
น�ำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Hilton Gdansk ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

delight activity
JANUARY - MARCH 2019

วันที่สี่
เช้า	
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

กดัญสก์ - ทอรูน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น�ำท่านเดินทางสู่เมืองทอรูน
(เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น�ำท่านเที่ยวชมเมืองทอรูน เมืองโบราณทาง
ตอนเหนือบนฝั่งแม่น�้ำวิสตูลา ซึ่งเป็นเมืองที่
เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์และเป็นเมืองเกิดของ
นักดาราศาสตร์ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส น�ำท่าน
เทีย่ วชมเขตเมืองเก่าของเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยอาคาร
บ้านเรือนทีส่ วยงามและร้านขายของฝากมากมาย
น�ำท่านผ่านชม จัตรุ สั กลางเมือง และ ศาลาว่าการ
เมืองทอรูน ผ่านชม บ้านเกิดของนิโคเลาส์
โคเปอร์นิคัส นักดาราศาสตร์ผู้เสนอแนวคิดว่า
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุรยิ ะจักรวาล
จากนั้นน�ำท่านผ่านชม หอเอนแห่งเมืองทอรูน
โดยหอเอนแห่งทอรูนมีความสูง 15 เมตร และ
เอียง 1.5 เมตร หอเอนแห่งนี้เป็นสถานที่ส�ำคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเก่าของเมืองทอรูน

ค�่ำ

รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Copernicus Torun
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (1 คืน)

16
17

วันที่ห้า
เช้า	
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

ค�่ำ

ทอรูน - วอร์ซอ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น�ำท่านเดินทางสู่กรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์
(เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น� ำ ท่ า นเยี่ ย มชมกรุ ง วอร์ ซ อ เมื อ งหลวงของโปแลนด์ ตั้ ง แต่
ค.ศ. 1596 เป็นเมืองที่มีความเจริญ และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
อันสวยงาม น�ำท่านเที่ยวชม Krakowskie Przedmiescie Streets
ถนนทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในกรุงวอร์ซอ สองข้างถนนประกอบไปด้วย
พระราชวังต่าง ๆ บริเวณถนนมีต้นไม้ร่มรื่นตลอดสองข้างทาง
ผ่านชม มหาวิทยาลัยวอร์ซอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
ในกรุงวอร์ซอ จากนั้นน�ำท่านสู่ สวนลาเซียนกิ สวนสาธารณะ
เนื้อที่กว่า 7.6 เอเคอร์ ผ่านชม Palace on the Water พระต�ำหนัก
ฤดูรอ้ นของกษัตริยโ์ ปแลนด์ และยังเคยเป็นทีร่ บั รองพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ ค.ศ.1897
จากนั้นน�ำท่านชม อนุสาวรีย์ของเฟรเดริก โชแปง ศิลปิน
ชื่อดังก้องโลก
รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Intercontinental Warszawa ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า (2 คืน)
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วันที่หก

วอร์ซอ
(2 คืน)
เช้า	
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

ค�่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
น�ำท่านเที่ยวชมกรุงวอร์ซอ เริ่มจาก
จั ตุ รั ส ปราสาท และเยี่ ย มชม
พระราชวังหลวง Zamek Królewski
ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของจัตุรัส
เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์
รวมถึงพระเจ้าซาร์จากรัสเซียด้วย
ต่อมาเป็นทีพ่ ำ� นักของประธานาธิบดี
ก่ อ นถู ก กองทั พ นาซี ท� ำ ลายใน
ค.ศ. 1944 และได้รบั การบูรณะใหญ่
ช่วงศตวรรษที่ 70
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ
ภัตตาคาร
น�ำท่านเทีย่ วชมกรุงวอร์ซอด้วยรถม้า
ในส่วนของเมืองเก่า The Old Town
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น จั ตุ รั ส ที่ ง ดงามที่ สุ ด
แห่ ง หนึ่ ง ในโปแลนด์ มี อ ายุ
ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 14 แต่
อาคารส่วนใหญ่ที่เห็นเกิดขึ้นจาก
การสร้างอาคารของพ่อค้าทีร่ ำ�่ รวย
ในศตวรรษที่ 17 ท�ำให้ด้านหน้า
ของอาคารมีการตกแต่งอย่างวิจิตร
ตามความชอบของเจ้าของ มีทั้ง
แบบกอธิค บาโรก เรอเนสซองซ์
นี โ อคลาสสิ ก จากนั้ น ให้ ท ่ า นได้
ช็อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Intercontinental
Warszawa ระดั บ 5 ดาว หรื อ
เทียบเท่า (คืนที่ 2)

18
19

วันที่เจ็ด
เช้า	
08.50 น.
11.02 น.
12.30 น.
14.00 น.

วอร์ซอ - กรากุฟ - วีลิซกา - กรากุฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
น�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองกรากุฟโดยรถไฟด่วนพิเศษ
(เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานี Kraków GÍówny
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น� ำ ท่ า นเดิ น ทางสู ่ เหมื อ งเกลื อ วี ลิ ซ กา
เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ
โปแลนด์ เป็นเหมืองใต้ดนิ ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็ น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ
ในปี ค.ศ. 1979 ภายในเหมืองเกลือประกอบด้วย
ห้องต่าง ๆ มากกว่า 2,000 ห้อง โดยห้องที่
ใหญ่ที่สุดสามารถจุคนได้นับพันและภายใน
เหมืองเกลือแห่งนี้มีทางเดินทอดยาวไปตาม
สายแร่เกลือกว่า 250 กิโลเมตรและมีความลึก
กว่า 300 เมตร แบ่งเป็น 9 ชั้น และน�ำท่านชม
โบสถ์ที่ท�ำไว้ส�ำหรับให้ชาวเหมืองได้มาสวดมนต์
ขอพรแด่พระผูเ้ ป็นเจ้าและห้องรับประทานอาหาร

ค�่ำ

เหมืองเกลือแห่งนี้ได้ด�ำเนินการใน
ราวคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 13 และ
ได้ ห ยุ ด การท� ำ เหมื อ งเกลื อ ใน
ค.ศ. 2007 รวมเป็นเวลากว่า 700 ปี
จากนั้นน�ำท่านเดินทางกลับเข้าสู่
เมืองกรากุฟ
รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Radisson Blu
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า (2 คืน)
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วันที่แปด
เช้า	
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย   	

กรากุฟ - ออชเฟียนชิม - กรากุฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น�ำท่านเดินทางสู่เมืองออชเฟียนชิมเพื่อเข้าชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ค่ายกักกันเอาช์วิตซ์ ปัจจุบันดูแลโดยรัฐบาลโปแลนด์ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกันในอดีต
รวมทั้ ง สิ่ ง ของที่ ยั ง คงหลงเหลื อ และได้ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาไว้
ภายในอาคารต่าง ๆ ถึง 20 อาคาร ชมข้าวของเครื่องใช้ของ
เชลยชาวยิวและห้องอาบน�้ำที่กลุ่มนาซีใช้ส�ำหรับก�ำจัดเชลย โดย
ใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้น ๆ ที่ถ่ายท�ำโดย
ทหารรัสเซีย เมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมนี ในบรรดา
ค่ายกักกันทั้งหมดที่นาซีได้สร้างไว้ทั่วยุโรป ค่ายแห่งนี้ถือเป็น
ค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น� ำ ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู ่ เ มื อ งกรากุ ฟ จากนั้ น น� ำ ท่ า นไปยั ง
จั ตุ รั ส ตลาดโบราณ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยกลาง
ผ่านชมอาคารที่งดงามต่าง ๆ ซึ่งองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่างดี ชมความรุ่งเรืองในอดีต ผ่านชมอาคารการค้าผ้า

ค�่ำ

ซึง่ ถือว่าเป็นจุดหลักทางการค้า
ในสมัยนั้น จากนั้นน�ำท่านสู่
ถนน Florianska (ถนนช็อปปิง้ )
ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองหรือ
เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค�ำ่ ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ โรงแรม Radisson
Blu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
(คืนที่ 2)
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วันที่เก้า

กรากุฟ - แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ

เช้า	
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น�ำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกรากุฟ
จอห์น ปอลที่ 2 เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

			
16.25 น.
20.40 น.

14.50/16.25 น. LH1367
กรากุฟ/แฟรงก์เฟิร์ต (1.35 ชั่วโมง)

เดินทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG923 (ใช้เวลาบิน 10.50 ชั่วโมง)

			

20.40/12.30 น.(+1) TG923
แฟรงก์เฟิรต์ /กรุงเทพฯ (10.50 ชัว่ โมง)

วันที่สิบ
12.30 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

delight activity
JANUARY - MARCH 2019

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม

:

บริษัททัวร์

:

วันเดินทาง

:

จ�ำนวนที่รับ

:

		
		

วิธีสมัครผ่าน SMS

“โปแลนด์”…ตามรอยบันทึกประวัติศาสตร์
บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต จ�ำกัด
กลุม่ ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน - วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562
20 - 24 ท่าน/กลุ่ม (กรณีที่ผู้สมัครไม่ถึง 20 ท่าน ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลง)

อัตราค่าบริการ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (ห้องพักคู่และบินชั้นประหยัด)
บุคคลทั่วไป (ท่านละ)
พักเดี่ยว ช�ำระเพิ่ม
ไม่รับตั๋วเครื่องบิน All Route ลดไปท่านละ
ตั๋วชั้นธุรกิจ TG ช�ำระเพิ่มท่านละ
ตั๋วชั้นธุรกิจ LH ช�ำระเพิ่มท่านละ
มีวีซ่า ลดไปท่านละ

ราคา/ท่าน

238,000 บาท
246,300 บาท
51,500 บาท
47,200 บาท
121,900 บาท
35,500 บาท
3,000 บาท

*กรณีตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดประเภทกรุ๊ป มีผู้ใช้บริการไม่ถึง 20 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องช�ำระ
เพิ่มจากค่าทัวร์ (เริ่มต้นที่ 10,000 บาท)

รหัสกิจกรรม TR1904
ตัวอย่าง พิมพ์ TR1904 <เว้นวรรค>

ตามด้วยเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลข
กลุ่มกิจกรรมที่ต้องการสมัครล�ำดับที่ 1
<เว้ น วรรค> หมายเลขกลุ ่ ม กิ จ กรรม
ที่ต้องการสมัครล�ำดับที่ 2 และส่ง SMS
ไปที่ 4554599

การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
ทางโทรศัพท์ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

22
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด ประเภทตั๋วกรุ๊ป
สายการบินไทย
• ตั๋วเครื่องบินภายในตามรายการ ประเภทตั๋วกรุ๊ป สายการบิน
ลุฟต์ฮันซา
• โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าภาษีสนามบินตลอดเส้นทางและค่าสัมภาระเส้นทางการบิน
ท่านละ 1 ใบ (น�้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
• การท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการและขนมของว่าง
(บริการระหว่างวัน)
• ค่าบริการรถโดยสารตลอดการเดินทาง
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

• หัวหน้าทัวร์คอยอ�ำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จ�ำนวน
2 ท่าน
• ค่าวีซ่า ประเทศโปแลนด์
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
• Internet Sim (SIM2Fly)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
ท่านละ 3,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 2,500,000 บาท (กรณีเข้ารับ
การรักษาโดยต้องมีใบรับรองแพทย์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และ
ค่าน�้ำหนักสัมภาระที่เกินก�ำหนด

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
ที่จัดให้

การช�ำระค่าบริการ

ช�ำระค่ามัดจ�ำท่านละ 50,000 บาท		
ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ช�ำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 		
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
บัญชีกระแสรายวัน ชื่อ บจก.เทรเซอร์ แพลเน็ต
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง
เลขที่ 049-112814-3
เลขที่ 055-302161-9
*เมื่อช�ำระค่าบริการทุกครั้ง กรุงณาส่งหลักฐานการโอนช�ำระค่าใช้จ่าย/ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก

• กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า
ค่ามัดจ�ำต่าง ๆ
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าบริการทัวร์ 50% ของค่าบริการทั้งหมด
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าบริการทัวร์ 100% ของค่าบริการทั้งหมด
*ส�ำหรับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะท�ำการ Refund คืนให้ตามจริง
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ Refund ของสายการบิน)

หมายเหตุ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมท่องเทีย่ ว
ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านสมาชิก
เป็นส�ำคัญ

