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10 วนั อนัซนีเยอรมนั ยเูนสโกซมัเมอรซ์ซี ัน่ 

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่เยอรมน)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม – ตลุาคม 2563 

 

เร ิม่ตน้ 83,000 บาท  

 

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้)  

แฟรงกเ์ฟิรต์ – บคัคารคั – รดูเดสไฮลม์ อมั ไรน ์– เวอืรท์เทม อมั เมนน ์– คาสเซล – เควดลนิบวรก์ – ไลพซ์กิ 

ไบรอยท ์– บมัแบรก์ – โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– ดนิเคลบคู – บาด วมิเฟน – อลูม์ – มดิเทนวอลด ์– 

เบริช์เทสกาเดน้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ – รงันกอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) – เหมอืงเกลอื – มวินกิ – ชอ้ปป้ิง

เอาทเ์ลต 

 

ราคาทวัร ์83,000 บาท: 21 – 30 พ.ค. 63 / 20 – 29 ม.ิย. 63 / 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 / 7 – 16 ส.ค. 63 / 

 18-27 ก.ย. 63 / 9-18 ต.ค. 63 / 12-21 ต.ค. 63 
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10 วนั อนัซนีเยอรมนั ยเูนสโกซมัเมอรซ์ซี ัน่ 

 (เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่เยอรมน)ี 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.40 น. ออกเดนิทางสูม่หานครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 920 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรแ์ละจอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง ทัง้นี้สายการบนิฯ มบีรกิาร 

อาหารค ่า และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง  แฟรงกเ์ฟิรต์ – บคัคารคั – รดูเดสไฮลม์ อมั ไรน ์– เวอืรท์เทม อมั เมนน ์

05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRA) ประเทศเยอรมน ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบคัคารัค (Bacharach) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็น

หนึง่ในหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุรมิแมน่ ้า Rhine ลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงเมอืง อาคารยคุครึง่หลังของ Bacharach 

มลีักษณะเป็นไมป้ระดับทีเ่นน้การตกแต่งดว้ยกระถางดอกไม ้ดูโรแมนตกิและวนิเทจเป็นอยา่งมาก น าท่าน

เที่ยวชมเมอืงบัคคารัค เพื่อสัมผัสกับกลิน่อายของสถาปัตยกรรมยุคโบราณ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์

เซน็ตปี์เตอร ์(St. Peter Cathedral) ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเมอืง จากนัน้น าท่านสูล่านชมววิแห่งป้อมปราสาท 

Burg Stahleck สรา้งขึน้โดย อารค์บชิอบ ของโคโลจญใ์นศตวรรษที ่12 เป็นป้อมปราสาทโบราณทีส่ามารถ

มองเห็นววิโคง้น ้าของแมน่ ้าไรน์ และเมอืงบัคคารัค ไดใ้นมมุสงู อสิระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามและววิ

แมน่ ้าไรนไ์ดอ้ยา่งเต็มที ่เมอืงบคัคารัคไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุในเขตลุม่น ้าไรน ์และยงัไดรั้บการ
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ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก(UNESCO) อกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรูเดส

ไฮม ์เป็นเมอืง เกา่แกท่ีม่ปีระวัตกิารอยูอ่าศัยมานานกว่า 2 พันปี มชีือ่เสยีงดา้นการผลติไวน์ชัน้ด ีมโีบสถ์

และอาคารบา้นเรือนเก่าแก่และ มภีูมทิัศน์รมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ ท าใหเ้ป็นแหล่งดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัปราสาทบรอมเซอ่ (Bromser Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่10 และเป็นทีพ่ านักอาศัยมาจนถงึปี 1937 กระทั่งในปี ค.ศ. 1941 เทศบาลเมอืงรูเดสไฮมจ์งึซือ้

มาและไดจ้ัดท าเป็น พพิธิภัณฑไ์วน์ของเมอืงนี้ (Rheingau Wine Museum) จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

ปราสาทบเูซน่เบริก์ (Boosenburg Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที ่9 ความสงูถงึ 38 เมตร ได ้

เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับหอพญา อนิทรยี ์ (Eagle Tower) ซึง่ เกอเต ้กวเีอกของเยอรมัน ก็เคยมาพัก 

อาศัยอยูช่ว่งทีม่าเยอืนเมอืงรูเดสไฮม ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารักของเมอืงรูเดสไฮม์

ตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวอืรท์เทม ฮัม เมนน์ (Wertheim am Main) เป็นเมอืงทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

เยอรมนใีนรัฐบาเดนิ - เวอืรท์เทมแบรก์ ตัง้อยูบ่นจดุบรรจบของแมน่ ้า Tauber และ Main Wertheim เป็นที่

รูจั้กกนัดทีีส่ดุส าหรับปราสาทและสถาปัตยกรรมยคุในชว่งศตวรรษที ่12 ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา น าทา่นเทีย่วชม

เมอืงยคุกลางของเยอรมัน จากนัน้น าท่านเขา้ชมปราสาทเวอืรท์เทม (Wertheim Castle) เป็นปราสาทที่

สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราสาทโบราณในอดตี น าท่านชม

ความยิง่ใหญข่องปราสาทโบราณทีย่งัคงรอ่งรอยความแข็งแกรง่ครัง้อดตี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Leonardo Frankfurt hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม คาสเซล – เควดลนิบวรก์ – ไลพซ์กิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 197 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช.ม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่

ทางตอนเหนือของแควน้เฮสเซน่ (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยูบ่นแมน่ ้า Fulda เป็นเมอืงหลวงของแควน้

คาสเซล น าท่านเขา้ชมปราสาทวลิเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซึง่ตัง้อยู่ใน Bergpark 

Wilhelmshohe อันไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013 ซึง่ภายใน

บรเิวณโดยรอบ Bergpark เป็นทีต่ัง้ของปราสาทโบราณทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพด ีน า

ท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาทวลิเฮมชอร ์(Schloss Wilhelmshohe) ซึง่เป็นปราสาทแบบนีโอ

คลาสสคิ สรา้งในสมัยศตวรรษที ่18 และเป็นปราสาทฤดูรอ้นของจักรพรรดไิกเซอร ์วลิเลยีม ในระหว่างปี 

1888 – 1918 อกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิเล่นในเมอืงคาสเซล ซึง่เป็นเมอืงสวยงามอกีแห่งของ

เยอรมน ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเควดลนิบวรก์ (Quedlinburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช.ม.) อกี

เมอืงทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูใ่นเขตซคัเซน-อันฮัลท ์ประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามในเรือ่งของ

ความเกา่แกข่องตัวเมอืงเกา่ ทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่งของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน รวมไปถงึประวัตศิาสตร์

อนัยาวนานของตัวเมอืงอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้เมอืงเควนลนิบวรก์ยงัเป็นเมอืงการคา้ทีม่คีวามมั่งคั่งมาตัง้แต่

ยคุกลางอกีดว้ย ตอ่มาในปี 1994 เมอืงเควดลนิบวรก์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกโดยยเูนสโก ซึง่

ครอบคลุมบรเิวณเขตเมอืงเกา่ พระราชวัง โบสถ ์และอืน่ๆอกีมากมาย น าท่านชมความงดงามของ อาคาร

ศาลาวา่การเมอืง ทีต่ัง้อยูใ่นเขตจตรัุสกลางเมอืง โดยตัวอาคารถกูสรา้งขึน้ในแบบเรเนสซองส ์ซึง่ถอืว่าเป็น

หนึง่ในอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเควดลนิบวรก์ ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกับโบสถว์ทิยาลัยแห่งเซนตแ์ซร์

วาทอิสุ (Collegiate Church of St Servatius) โบสถท์ีเ่ป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโร

มาเนสก ์โดยบรเิวณใตถุ้นโบสถถ์ูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับฝังศพของกษัตรยิ ์Heinrich I และพระชายาของ

พระองค ์นอกจากนี้แลว้ภายในโบสถย์ังเป็นสถานทีส่ าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์มบัต ิโบราณวัตถุอกีหลาย

ชิน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไลพซ์กิ (Leipzig)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Messe Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ ไลพซ์กิ – ไบรอยท ์– บมัแบรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไบรอยท ์Bayreuth (ระยะทาง 192 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) น า

ทา่นเขา้ชมพระราชวังฤดรูอ้น Hermitage (Hermitage Bayreuth) (หมายเหต ุหากพระราชวังปิดปรับปรุงจะ

น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวังใหม ่New Palace ทดแทน) พระราชวังทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซึง่สรา้ง

ขึน้โดยประสงคข์องขนุนางยศมากราฟ นาม จอรจ์ วลิเฮม เมือ่ปี ค.ศ.1715 ซึง่เดมิท ีพระราชวังแห่งนี้ไมไ่ด ้

มขีนาดใหญเ่ทา่นี ้แตถ่กูแตง่เตมิภายหลังเมือ่ยคุผลัดเปลีย่นรัฐบาลมาบรหิารโดยมากราฟ ฟรดิรชิ แทน ซึง่

ภายนอกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยงามสไตลบ์าโรคทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นสวนทีม่รีูปแบบเฉพาะแห่งเดยีวในประเทศ

เยอรมนีจากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่ (New Palace of Bayreuth) ซึง่สรา้งขึน้ทดแทน

พระราชวังเดมิทีถู่กเผาไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1735 ถูกใชเ้ป็นทีป่ระทับของมากราฟ ฟิดรชิ ถูกออกแบบการ

สรา้งโดยสถาปนคินาม โจเซฟ ฌอง ปิแอร ์ตามแบบฉบบัสถาปัตกรรมสไตลเ์ยอรมนั ซึง่ภายหลังถูกเรยีกชือ่

วา่ “ไบรอยท ์รอคโคโค” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบัมแบรก์ (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืง

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐ บาวาเรยี (Bavaria) หรอื ไบเอริน์ (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ทีต่ัง้อยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงใตแ้ละยงัเป็นรัฐทีม่อีาณาเขตใหญท่ีส่ดุในประเทศเยอรมนี องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนให ้

เมอืงบมัแบรก์เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมอืงนีถ้อืวา่เป็นศนูยก์ลางของการทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศเยอรมนี เนื่องจากพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของเมอืงนัน้ถอืว่าเป็นศูนยร์วมทาง
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ประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีน า

ทา่นชม อดตีศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าเร็ก

นทิซ ์(Regnitz River) โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัมหาวหิารบมัแบรก์ หรอื

ชือ่อยา่งเป็นทางการว่ามหาวหิารบัมแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (Bamberger Dom St. Peter und 

St. Georg) มคีวามส าคัญเป็นทีต่ัง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบรก์ โดยมหาวหิารถูกสรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดเิฮนรทีี ่2 (Henry II) ซึง่แลว้

เสร็จในปี ค.ศ.1012 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Residenz Schloss Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ บมัแบรก์ – โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– ดนิเกลบคู– บาด วมิเฟน – อลูม์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร์ (Rothenburg Ob Der Tauber) (ระยะทาง 132 

ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆในแควน้บาวาเรยี ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วจาก

ทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืน ดว้ยชือ่เสยีงในความคลาสสคิของตัวเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีสงัเกตไดจ้ากอาคารบา้นเรอืนมงุดว้ยหลังคาสแีดงยงัคงสภาพความเป็นเมอืงเกา่หรอื Old Town ไวอ้ยา่ง

ไมเ่สือ่มคลาย นอกจากนี้ยังถูกขนานนามว่าเป็นหนึง่ในสามเมอืงของเสน้ทางโรแมนตกิในแควน้บาวาเรยี

เหนอื น าทา่นชม จัตรัุสเล็ก หรอื (Little Square : Plönlein) ดว้ยรปูแบบการวางถนนและตัวอาคารกอ่สรา้ง

อย่างลงตัว ท าใหจ้ตุรัสนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงที่สุด ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองดนิเกลบูค 

(Dinkelsbuhl) ตัง้อยูใ่นรัฐบาวาเรยี ทางตอนใตข้องประเทศ ถอืเป็นจุดเริม่ตน้แห่งสสีันบนถนน Romantic 

Road ภายในเมอืงรายลอ้มไปดว้ยบา้นเมอืงหลากสสีนั และป้อมปราการทีย่ังคงหลงเหลอือยู ่เมอืงนี้ข ึน้ชือ่

เรือ่ง Weinmarkt หรอื Wine Market ตลาดคา้ขายไวนท์ีอ่ยูใ่จกลางเมอืง น าทา่นเทีย่วชมอกีหนึง่เมอืงสวย

แหง่เสน้ทางโรแมนตกิโรด้ของเยอรมน ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาด วมิเฟน (Bad Wimpfen) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าเนคคาร ์( River Neckar) ปัจจุบันเมอืงบาด วมิเฟนได ้

กลายเป็นศูนย์รวมของสถาบันสปาต่างๆ รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนที่มีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น อาคารศาลาว่าการเมอืง โบสถ ์หอคอย โรงแรม พพิธิภัณฑ ์รวมไปถงึเหล่า

อาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งในแบบโบราณ ซึง่ปัจจุบันยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอยา่งด ีน าท่านเทีย่วชม

ความสวยงามของเมอืงโบราณแห่งนี้ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอลูม์ (Ulm) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเทีย่วชมเมอืงอลูม์ (Ulm) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

แห่งหนึง่ของประเทศเยอรมนี อกีทัง้ยังเป็นเมอืงบา้นเกดิของอัลเบริต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสกิสท์ฤษฎทีีเ่ป็นที่

ยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นนักวทิยาศาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในครสิตศ์ตวรรษที ่20 น าท่านถ่ายรูป วหิาร
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อลูม์เมอร ์มนุสเตอร ์(Ulm Munster) วหิารทีม่ชี ือ่เสยีงและถอืว่าเป็นโบสถท์ีส่งูทีส่ดุในโลกวัดไดว้่ามคีวาม

สงูถงึ 161.53 เมตร น าทา่นเขา้ชมวหิารอลูม์เมอร ์มนุสเตอร ์วหิารเกา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14 

หรอืราวๆปี 1377 และสรา้งแลว้เสร็จเมือ่ วันที ่31 พฤษภาคม ปี 1890 โดยวหิารนัน้ตัง้อยูน่อกก าแพง

เมอืง จากนัน้น าทา่นชมอนุสรณ์สถานอลัเบริต์ ไอนส์ไตน์ (Albert Einstein Memorial) อนุสรณ์สถานขนาด

เล็กทีส่รา้งขึน้ในแบบอนุสาวรยีแ์ละลานน ้าพุ ถูกเพือ่เป็นเกยีรตแิด่อัลเบริต์ ไอน์สไตน์ โดยอนุสรณ์สถาน

ตัง้อยูห่่างจากวหิารอลูม์เมอร ์มนุสเตอรไ์ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 750 เมตร จากนัน้น าท่านชมยา่น

มารเ์ก็ต สแควร ์(Market square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหอ้งสมดุประชาชน (Public Library) อาคารศาลากลาง 

อาคารโบราณทีถ่กูแตง่แตม้ไปดว้ยสสีนัสวยงามและเป็นทีต่ัง้ของนาฬกิาดาราศาสตร ์และตลาดของเมอืง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Leonardo Royal Hotel Ulm **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก อลูม์ – มดิเทนวอลด ์– เบริช์เทสกาเดน้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมดิเทนวอลด์ (Mitten Wald) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นหุบเขาบาวาเรยีนเอลป์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพความ

สวยงามของเสน้ทางโรแมนตกิบาวาเรยีนโรด้ น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นมดิเทนวอลด์ หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ และ

มอีาคารก่อสรา้งจากยุคกลาง หนา้ต่างกระจกส ีทัง้ยังมดีอกไมส้วยงามหลากหลายปลูกอยูร่มิทาง งดงาม

ดว้ยววิภเูขาและสายน ้าทีไ่หลผ่านเมอืง เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงดา้นการท าไวโอลนิมากกว่า 300 ปี น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับไวโอลนิยักษ์ประจ าเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามแบบจัดเต็ม สมควรแกเ่วลาน า

ท่านเดนิทางสูเ่มอืงรอทแทช เอเกน (Rottach Egern) (ระยะทาง 61 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมอืงทีง่ดงามดว้ยเสน่หแ์ละความสวยงาม ตัง้อยูท่ี ่Upper Bavaria ใกลช้ายแดนออสเตรยี เมอืงที่

ไดช้ือ่วา่มคีวามงามของธรรมชาต ิป่าไม ้และ ทะเลสาบ ตัดกบัสอีาคารบา้นเรอืนทีส่วยงามในแบบดัง้เดมิ น า

ทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาวอลเบริก์ (Wallberg) เพือ่ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของเมอืงรมิทะเลสาบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน้ (Bertesgarden) เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญ ซึง่ตดิอันดับ 1 ใน 6 

ของเสน้ทางท่องเทีย่วของเยอรมนี ทีเ่รยีกขานกันว่าเสน้ทางดอิัลไพน์โรด้ ในอดตีเมอืงนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

ฐานบญัชาการพรรคนาซใีหญท่างตอนใตอ้กีดว้ย น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบโคนคิซี ่(Konigssee Lake) หรอื

ทีม่ักถูกเรยีกว่า ทะเลสาบกษัตรยิ ์เป็นทะเลสาบทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตเ้มอืงเบริช์เทสการเ์ดนไปประมาณ 3 

ไมล ์เป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ และลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูชนัทีม่คีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล

ปานกลางประมาณ 2,000 เมตร ทะเลสาบโคนคิซีเ่ป็นทะเลสาบทีม่คีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร และมี

ความกวา้งประมาณ 1.25 กโิลเมตร โดยทะเลสาบตัง้อยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 602 เมตร ลกึเฉลีย่ 150 เมตร 

ส่วนที่ล ึกที่สุดประมาณ 200 เมตร เป็นทะเลสาบที่ใสที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมน ี

ปัจจบุนั ทะเลสาบโคนคิซี ่ไดก้ลายเป็นดนิแดนแห่งฟยอรด์ทีม่คีวามงดงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี และใน
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เขตเทอืกเขาแอลป์ และใกล ้ๆ  ทะเลสาบโคนคิซี ่ยังม ีโบสถเ์ซนตบ์าโธโลมา (St. Bartoloma Church) 

โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบโคนคิซี ่และยังเป็นอกีหนึง่โบสถท์ีไ่ดรับความนยิมในหมูนั่กถ่ายภาพ

อกีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Alpenhof Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เบริช์เทสกาเดน้ – รงันกอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) – เหมอืงเกลอื – มวินกิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่คลสไตน์เฮา้ส ์(Kehlsteinhaus) หรอืทีเ่รยีกกันอกีชือ่ว่า รังอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) อกี

หนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศ โดยเคลสไตน์เฮา้ส ์นัน้

ตัง้อยู่บนยอดเขาเคหล์สไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาทีม่คีวามสูงประมาณ 1,834 เมตร ส าหรับเคลสไตน์

เฮา้ส ์หรอื รังอนิทรยี ์เป็นอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ในสไตลช์าเล่ต ์(chalet -style) เพือ่เป็นของขวัญวันเกดิ

ครบรอบ 50 ปีใหก้ับฮติเลอรใ์นปี 1939 โดยมารต์นิ บอรม์ันน์ (Martin Bormann) หนึง่ในคนสนทิส าคัญ 

และยงัเป็นทีพั่กสดุโปรดของฮติเลอร ์ทีใ่ชค้นงานกอ่สรา้งมากถงึ 3,000 คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้ชมเหมอืงเกลอืแห่งเมอืงเบริช์เทสการเ์ดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมอืง

เกลือที่ถูกสรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมัยอดีต เหมอืงเกลือ เป็นสถานที่ตอ้งหา้มของบุคคลทั่วไป 

เนื่องจากเกลือมคี่าจนไดช้ือ่ว่าเป็นทองค าขาว ส าหรับการเขา้ชม เหมอืงเกลือเก่าเมอืงเบริ์ชเทสการ์

เดน นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งน่ังรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลอือันระยบิระยับ และทะเลสาบใต ้

ภเูขาทีง่ดงามดว้ยแสงเสยีง บรรยากาศราวกับอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศา

เซลเซยีส น าทา่นชืน่ชมในความเกา่แกข่องเหมอืงเกลอืโบราณ ซึง่ปัจจุบันยังคงไดรั้บการบ ารุงรักษาเอาไว ้

เหมอืนดังเชน่ในอดตีทุกประการไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ (Munich) เมอืงทางใตข้องประเทศ

เยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี (Bavaria) มวินกิเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) เป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิเขม้แข็งทีส่ดุในประเทศเยอรมนแีละเป็นหนึง่ในเมอืงมัง่

คั่งทีส่ดุของยุโรป และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บความนยิมในการท่องเทีย่วมากทีส่ดุ นับเป็นเมอืงแห่งศลิปะและ

สถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค สัมผัสกลิน่อายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรยีนแท ้ๆ  น าท่านสู ่จัตุรัสมา

เรยีน (Marienplatz) ซึง่ตัง้ชือ่ตามรูปปั้นพระแม่มารสีทีอง บนเสาทีสู่งตัง้ตระหง่านกลางจัตุรัสมาตัง้แต่ปี 

1638 ทัง้นีเ้พือ่เป็นระลกึถงึเซนตแ์มรี ่นักบญุแห่งแควน้บาวาเรยีทีช่ว่ยใหม้วินกิหลุดพน้จากการครอบครอง

ของกองทัพสวเีดน ชมความงามของโบสถ ์เซน็ตปี์เตอร ์ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นโบสถแ์ห่งแรกและเกา่แกท่ีส่ดุของ

เมอืงมวินกิ ชม ศาลาว่าการเมอืง ซึง่ทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและตุ๊กตา

ออกมาเตน้ระบ า เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลัส ทัง้รา้นคา้

พื้นเมือง และตลาดสนิคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผัก ผลไม ้อาหารพื้นเมอืงต่างๆ รวมทัง้ไสก้รอก
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เยอรมัน อันเลือ่งชือ่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืกน่ังจบิกาแฟ หรอืเบยีร ์

หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึซึง่มมีากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Munich South Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีแ่ปด  มวินกิ – พระราชวงัเรสซเิดนซ ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังเรสซเิดนซ ์(Residence Palace Munich) อดีตพระราชวังหลวงของอดีต

ราชอาณาจักรบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางนครมวินิก รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พระราชวังแห่งนี้ถือเป็น

พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในเยอรมนี ปัจจบุนัไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้เยีย่มชมสถาปัตยกรรมในพระราชวัง ซึง่มี

การจัดแสดงของตกแต่งและของสะสมของอดตีกษัตรยิบ์าวาเรีย อาคารเริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 

หลังจากนัน้พระราชวังก็ไดรั้บการต่อเตมิจากกษัตรยิบ์าวาเรยีหลายพระองคเ์รือ่ยมา ปัจจุบันมหีอ้งจัดแสดง

ถงึ 130 หอ้ง โดยมอีาคารหลักอยู่สามแห่งคอื "เคอนิกสเ์บา" (Königsbau) "อัลเทอเรซเิดนซ"์ (Alte 

Residenz) และ "เฟสทซ์าลเบา" (Festsaalbau) น าท่านชมความสวยงามยิง่ใหญ่ของพระราชวังแห่งบาวา

เรยี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่Outlet Ingolstadt Village (ระยะทาง 81 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ช ้

อปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้

แบรนดเ์นม หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้นคา้มากมาย อาท ิ VALENTINO, VERSACE, 

SWAROVSKI, LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูขาหมเูยอรมนั)  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Munich South Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้  มวินกิ – สนามฟุตบอล Alliance Arena 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Alliance Arena Stadium สเตเดยีมทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก Allianz Arena 

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนี โดยมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนีและยังมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

โลกอกีดว้ย ซึง่สถานทีแ่หง่นีม้กัจะน ามาใชใ้นการแขง่ขนัฟตุบอลโลกทีเ่รารูจั้กกนัด ีโดยครัง้หนึง่เคยใชเ้ป็น

สนามนัดเปิดตัวฟตุบอลโลกเมือ่ปี 2006 ระหว่างเจา้ภาพอนิทรียเ์หล็กเยอรมันกับคอสตาริกาอกีดว้ย 

ปัจจบุนัทมีทีใ่ชส้นามคอืสโมสรฟตุบอลบาเยริน์มวินกิ 

10.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิมวินกิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG925 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.20 ชัว่โมง) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั อนัซนีเยอรมนั ยเูนสโกซมัเมอรซ์ซี ัน่ 

 (เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่เยอรมน)ี 

ราคาทวัร ์83,000 บาท : 21 – 30 พ.ค. 63 / 20 – 29 ม.ิย. 63 / 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 / 7 – 16 ส.ค. 63 /  

    18-27 ก.ย. 63 / 9-18 ต.ค. 63 / 12-21 ต.ค. 63 

อตัราคา่บรกิาร (บาท) พ.ค. – ต.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 83,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 79,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ)่ BKK-FRA//MUC-BKK (TG) 25,000 

คา่วซีา่ประมาณทา่นละ  3,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่24 ธันวาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศเยอรมน ี(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 



Page 11 of 16 

 
 

 
 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
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เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้เยอรมนั 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปู

กบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

***ความสงูหนา้ผากจนถงึคาง ตอ้งมขีนาดระหวา่ง 32-36 มม.เทา่น ัน้*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 
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- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


