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วันที่ 1      (17 ตุลาคม 2564) 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
06.00 น.     พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์ 
                   S15-19 สายการบินฟินแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย 
                   ความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้ 
                   เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
08.55 น.      ออกเดินทางสูน่ครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดย 
                   สายการบินฟินแอร ์AY142 / AY1415 แวะเปลีย่น 
                   เครือ่งที่กรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด ์
***ขอความกรุณาลูกคา้ทกุท่าน เตรยีมเอกสารสว่นตวั      เพือ่
ตรวจวซ่ีาทีก่รุงเฮลซิงก ิ และปฏบิตัติามค าแนะน า ของหวัหนา้ทวัร์
อย่างเครง่ครดั โดยไม่แยกจากคณะ       ก่อนถงึเกททีต่่อเครือ่ง*** 
18.20 น.      ถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ เมืองศนูยก์ลางทางการ 
                    พาณิชย ์การเงิน การธนาคาร เป็นเมืองที่ทนัสมยั และ 
                    เป็นเมืองที่จดังานเทรดแฟรส์  าคญั ๆ ของโลก 
19.30 น.      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Mercure Hotel Kaiserhof     

Frankfurt   City Center หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

วันที ่ 2   (18 ตุลาคม 2564) 
แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบิรก์ – ทะเลสาบทเิซ่ - 
อุทยานป่าด า 
07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.30 น.     น าเที่ยวชมยา่นเมือง ณ จตัรุสัโรเมอร ์โดดเดน่ไป 
                   ดว้ยส ถาปัตยอ์าคารกึ่งไมซ้งุ ศาลาเทศบาลเมือง 
                   เก่า แลว้ เดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิรก์ เมืองพระราช 
                   สมภพของ รชักาลที่ 8 เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก 
                   ตัง้อยูบ่รเิวณ ฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร ์ชมปราสาทไฮเดล 
                   เบิรก์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองได ้
                   โดยรอบ โดยตวั ปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสแีดง 
                   ซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวนท์ี่ใหญ่ที ่
                   สดุในโลก 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            เดินทางสูต่อนใตข้องเยอรมนี ในเขตอทุยานแหง่ชาติ 
                   ป่าด า(BlackForest)ในประเทศเยอรมนีครอบคลมุ 
       อาณาเขตพืน้ท่ีกวา่ 12,000 ตร.กม. สมัผสั 
                   บรรยากาศ รมิทะเลสาบทิทิเซ ่ทะเลสาบสวยและ 
                   เงียบสงบซอ่นตวั อยู ่ณ ใจกลางอทุยาน 
                   แหง่ชาติที่หนาแนน่ไปดว้ยตน้สน วิถีของชาวเยอรมนี 
                   ยงัรกัษาประเพณีดัง้เดมิอีกทัง้ยงัเป็นถ่ินก าเนิดการ 
                   ท านาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแหง่นี ้
19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
               น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก Best Western Hotel Hofgut    

Sternen หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 
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วันที ่3     (19 ตุลาคม 2564) 
ททิเิซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์
08.00น.      รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00น.       เดินทางเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนั  
                (Romanticstrasse) เสน้ทางทอ่งเที่ยวที่โดง่ดงัที่สดุ 
                     โดยสิน้สดุที่ฟืส เซน่ เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก 
                     เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็น 
                     จดุแวะพกัขนถา่ยสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ  
                     ชมเมืองที่แสนจะนา่รกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั  
                     ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย        เดินทางสูห่มูบ่า้นชวานสเกา เป็นที่ตัง้ของปราสาทนอย 
                     ชวานสไตน ์ปราสาทสวยที่แมแ้ตร่าชาการต์นูวอลท ์
                     ดิสนียย์งัหลงใหล และน าไปเป็นตน้แบบของปราสาท 
                     เจา้หญิงนิทรา ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์กษัตรยิล์คุวิค 
                     ที่2 ทรงมีพระประสงค ์ที่จะสรา้งปราสาท ใหเ้ป็นมรดก 
                     อนัล า้คา่แหง่รฐับาวาเรยี ชมวิวทวิทศันอ์นังดงามจาก 
                     สะพานมาเรยี ซึง่พาดผา่นโตรกผา พอลเลท็ เป็นจดุ 
           ชมวิวทีง่ดงามที่สดุของปราสาทท่ีสรา้งบน หนา้ผาสงู  
                     เขา้สูภ่ายในตวัปราสาทเพื่อชมความสวยที่ไดร้บัการ               
                     ตกแตง่อยา่งอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับเรือ่งราว 
                     อปุรากรและหอ้งทรงงาน,หอ้งทอ้งพระโรง,หอ้งบรรทม  
                     ลว้น แตง่ดงามจนยากทีจ่ะพรรณนา  
19.00 น.      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก Atlas Grand Hotel หรือเทยีบเทา่ ใน

ระดับเดียวกัน 
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วันที ่4     (20 ตุลาคม 2564)  
ฟุสเซ่น - การม์ิชพารเ์ท่น เคียรเ์ช่น – ยอดเขาชุกสปิตเซ่ 
– บาดไรเค่นฮาลล ์
08.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น.        น าทา่นสูเ่มืองการม์ชิ-พารเ์ทน่เคียรเ์ช่น จดุหมายปลาย 
                     ทางของนกัสกี ขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่ซึง่เป็นยอดเขา 
                     ที่สงูที่สดุใน เยอรมนี 9,721 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล  
                     ที่ท  าใหเ้กิดกิจกรรม การทอ่งเที่ยวไดท้ัง้ปี เมื่อมองจาก 
                     ยอดเขาจะเห็นทิวทศัน ์ งดงามกวา้งไกล ไปถึง 4  
                     ประเทศดว้ยกนั คอื เยอรมนี ออสเตรยี อิตาล ีและ 
                     สวิสเซอรแ์ลนด ์โดยมียอดเขาที่อยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด 
                     คือแอลป์สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ 
                     วงัค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนกัเดินทาง  
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT 
                     บนยอดเขา 
บ่าย        น าทา่นเยี่ยมชมหมูบ่า้นเบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ 
                     ทางดิอลัไพนโ์รด้ เสน้ทางเกา่แก่ที่สดุที่นกัทอ่งเที่ยว 
                     นิยมใช ้ถกูก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ และ 
                     การส ารวจหาเกลอืและ สนิแร ่เมืองเก่าแหง่นีเ้ตม็ไป 
                     ดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบน 
19.00 น.      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

      น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก AVALON Hotel Bad Reichenhall      
      หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 
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วันที ่5      ( 21 ตุลาคม 2564) 
เบิรช์เทสกาเด้น – เทีย่วชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้าน
ฮัลลส์ตัทด ์– ทะเลสาบเซนตวู์ลฟ์กัง 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

10.00 น.       น าเที่ยวชมเหมืองเกลอืเก่า สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1517  
                    ซึง่ใน สมยัโบราณเหมืองเกลอืเป็นสถานท่ีตอ้งหา้ม 
                    ของบคุคลทั่วไป เนื่องจากเกลอืมีคา่จนไดช่ื้อวา่เป็น 
                    ทองค าขาว สนกุกบักิจกรรมภายในเหมืองเกลอื  
                    นั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลอื 
                    อนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต ้ ภเูขาที่งดงามดว้ย 
                     แสงเสยีง บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจรงิเมื่อ 500 
                    ปีก่อน ภายใตอ้ณุหภมูิ 12 องศาเซลเซยีส 
12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.30 น.       เดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสน 
                    สวย  อายกุวา่ 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมอืงที่ตัง้อยูร่มิ 
                     ทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย 
                     งามราวกบัภาพวาดเมืองที่โรแมนติกที่สดุเป็นไขม่กุ 
                     แหง่ออสเตรยี และเป็น พืน้ท่ีมรดกโลก เสมือนหนึง่ 
                     ทา่นตกอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝันในการเดินเที่ยวชม 
                     เมืองแบบสโลวไลฟ์ แลว้เดินทางตอ่สูภ่มูิภาคซาลส ์
                     ซมัเมอกทู ที่มีทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสนห่อ์นันา่ 
                     ติดตรงึ 
19.00 น.       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

      น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Scalaria หรือเทยีบเทา่                  
        ในระดับเดียวกัน  
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วันที ่6       (22 ตุลาคม 2564) 
เซนตวู์ลฟ์กัง-ซาลสบ์วรก์-พระราชวังแฮเรนคมิเซ-มิวนิก 
07.30 น.      รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.30 น.     เที่ยวชมเมืองซาลสบ์วรก์ เมืองที่มีช่ือเสยีงจากการ 
                    ใชส้ถานท่ีตา่ง ๆ ของเมืองในการถา่ยท าภาพยนตร ์
                    ช่ือกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสคิ” เมืองที่แสน 
                    โรแมนติก ที่ม ี ทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย 
                    “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดมิที่ตกแตง่พนัธุ ์
                     ไมห้ลากหลายสสีนัฝ่ังเมืองเกา่ที่มีปราสาทโฮเฮน 
                    ซาลสบ์วรก์ตัง้เดน่ตระหง่านอยูบ่นเนินเขาบา้นเกิด 
                    คีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรยีน “โมสารต์” มหา 
                    วิหารประจ าเมืองมหาวิหารแหง่ซาลสบ์วรก์  ถนนเกร 
                    ไทรเดท้ี่มีช่ือเสยีงประดบัประดาไดด้ว้ยปา้ยบอกช่ือ 
       รา้นคา้ เป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ 
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย       ไปชมปราสาทดงัช่ือกอ้งโลก “แฮเรนคมีเซ” ของพระ 
                    เจา้ลดุวิกที่ 2 โดยมีพระประสงคใ์หส้รา้งเลยีนแบบ 
       พระราชวงัแวรซ์าย แตใ่หห้รูหราอลงัการกวา่ดว้ย 
         เทคโนโลยีอนัทนั สมยัในยคุนัน้ ชมหอ้งภายในพระ 
                    ราชวงั อาทิ หอ้งฑตูานทุตู, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม,  
                    หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ที่ประดบัตกแตง่อยา่งสงา่ 
                    งามดว้ยทอง และแพรพรรณหลากส ีแตน่า่เสยีดาย 
                    ที่ปราสาทแหง่นีย้งัสรา้งไมเ่สรจ็สมบรูณ ์ดว้ยพระเจา้ 
                    ลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมนไ์ปก่อน  
19.00 น.      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

     น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก Munich Mariott Hotel หรือ  
     เทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ ดงันี ้(ราคาน้ีตอ้งจองและจ่ายเงินค่าตัว๋ก่อนวนัท่ี 4 เมษายน 2564 เท่านั้นหากเลย 4 เม.ย. 64 จะตอ้งเป็นราคาใหม่) 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินบิสซิเนสคลาส ค่าทวัร์งวดท่ี 1 จ  านวน 76,000.- จ่ายเงินก่อน 04 เมษายน 2564 และส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ่าย 1 เดือนก่อนการเดินทาง 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินอีโคโนมีคลาส ค่าทวัร์งวดท่ี 1 จ  านวน 31,000.- จ่ายเงินก่อน 04 เมษายน 2564 และส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ่าย 1 เดือนก่อนออกเดินทาง 
3. เล่ือนวนัเดินทางออกไป เสียค่าเล่ือนตัว๋ 5,000.- 
4. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เสียค่ายกเลิกตัว๋ 9,000.- 
5. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-1 วนั ก่อนการเดินทาง ไดรั้บเงินคืนบิสซิเนสคลาส 56,000.- และตัว๋อีโคโนมีคลาส  9,000.- 

 
(หมายเหต)ุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD  Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

Business Class 
 

123,500.- 
 

 
112,000.- 

 
105,000.- 

 
13,000.- 

 
10,500.- -40,500.- 

-30,000.- 

Economy Class 
 

77,000.- 
 

70,000.- 
 

66,000.- 
 

13,000.- 
 

10,500.- -19,000.- 
-14,000.- 

วันที ่7       (23 ตุลาคม 2564) 
เทีย่วชมเมืองมิวนิค-เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น.       เที่ยวชมยา่นเมืองเกา่จตรุสัโคนิก ที่ตัง้เรสซิเดน้ซ ์ 
                    และภาพของโบสถเ์ฟราเอนเคียรเ์ช หลงัคาทรง 
                    หวัหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค พิพิธภณัฑ,์ 
                    ประตชูยั,ยา่มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่,หอสมดุแหง่ 
       ชาต,ิโรงละครโอเปรา่, จตัรุสัมาเรยีน 
11.35 น.    ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์
                    เที่ยวบินที่ AY1402/AY141 แวะเปลี่ยนเครือ่งที่ 
                   กรุงเฮลซิงกิ 

วันที ่8     (24 ตุลาคม 2564) 
เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
07.15 น. สายการบนิฟินแอรน์ าทา่นเดินทางกลบัถึง  กรุงเทพ ฯ 

โดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์ 45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตั๋วเครือ่งบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณอ์าทิ การยกเลกิเที่ยวบิน,การลา่ชา้ของสายการบิน,การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ 
ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัรม์ีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรมเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องทา่น การซือ้ทวัรเ์ป็น
แบบเหมาจ่าย ทางบรษัิททวัรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพเิศษ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆก าหนด เมื่อทา่นไดจ้่ายคา่ทัวร ์
มาแลว้ ถือวา่ทา่นยอมรบัคา่ใชจ้า่ยเหลา่นีแ้ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธ์ิในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได ้
 
ค่าทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ

 คา่ตั๋วเขา้ปราสาทไฮเดลเบิรก์ / คา่ตั๋วเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ คา่ตั๋วเคเบิล้คารข์ึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่ตั๋วเขา้
เหมืองเกลอื 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรอื เทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น
จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เครือ่ง ปรบัอากาศ และอาจมีการเปลีย่นยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนี (เชงเกน้) 

 คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัการสขุภาพและการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง
การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวน
เงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระ
และเที่ยวบินรวมถงึความคุม้ครอง COVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
เอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรมั (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเรือ่งน ้าหนักกระเป๋า ซึง่อาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ
เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


