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Day1     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– อาบดูาบ ี

 

81..00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิมวินิค – เมืองชวานเกา - เขา้ชมปราสาทนอย

ชวานซไตล ์ปราสาทตน้แบบของเจา้หญงินทิรา – เมอืงฟสุเซน่    

Hotel Luitpoldpark 

Fussen 

       หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงมวินิค – ชมเมืองมวินิค – ชอ้ปป้ิงถนนมาเรียนพลัทซ ์– เขา้งานเทศกาล

ประจ าปี OKTOBERFEST – ชมิเบยีรพ์รอ้มขาหมเูยอรมัน 
   

Hotel Mercure Munich 

South 

       หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงอุลม์ – เมอืงสตุ๊ตการท์ – ชอ้ปป้ิงบนนถนนชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่เป็นอันดัน2 ของ

เยอรมัน  

ทีย่าวมากกวา่ 8 กโิลเมตร 
   

Hotel Bestwestern 

Stuttgart  

       หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ไฮเดลเบิร์กเมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งความโรแมนติก – เขา้ชม

ปราสาทไฮเดลเบริก์                   ชมถังไวน์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก – เมอืง

แฟรงกเ์ฟิรต์ 
   

Hotel Mercure Frankfurt 

Messe 

        หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิอาบดูาบ ี     

7 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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28.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาประมาณ 6 ชัว่โมง 85 นาท ี

 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ี – สนามบนิมวินคิ – เมอืงชวานเกา - เมอืงฟุสเซน่ 

 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

02.50 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 005 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

06.55 เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบ

การของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (Schwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชวานเกาเป็นเมอืง

ชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั เมอืงชวานเกา ตัง้อยูต่ดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เมอืงนีเ้ป็นเมอืง

ทีต่ัง้ปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมนัอยา่งปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮเฮนชวานเกา อสิระให ้

ทา่นเดนิชมเมอืงชวานเกาตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขา

แอลป์แถบบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลทูวชิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845 – 1886 

ออกแบบโดย Christian Jank ตามจนิตนาการของพระเจา้ลดุวทิที ่2 แหง่บาวาเรยี มพีระประสงคใ์หจ้ดัสรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีป่ระทบัอยา่งสนัโดษ หา่งจากผูค้นและเพือ่อทุศิใหแ้ก ่มหากว ีชือ่ รชิารท์ วากเนอร ์ผูซ้ ึง่เป็นแรง

บนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โลอนิกรนี มเีนือ้หาเกีย่วกบัอศัวนิขีห่งสข์าว ดังน่ันปราสาท

แหง่นีจ้งึไดรั้บการตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพันธด์ังกลา่ว ปราสาทนีเ้ป็นปราสาทยโุรปทีง่ดงามมากทีส่ดุใน

โลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิรา สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ละโตเกยีวดสินยี์

แลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ 
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จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซน่ (Fussen) ฟสุเซน่เป็นเมอืงในบาวาเรยี อยูห่า่งจากชายแดนออสเตรยี

ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งดนตรไีวโอลนี อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและ

พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคารจนี 

ทีพ่กั Hotel Luitpoldpark Fussen ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3     เมอืงมวินคิ – OKTOBERFEST เทศกาลลานเบยีร ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐไบ

เอริน์ ประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 3  ในเยอรมนัรองจากเบอรล์นิและฮมับวรค์ มวินคิตัง้อยูบ่นฝ่ัง

แมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  

น าทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบั อลัลอีนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟตุบอลในประเทศ

เยอรมนั เปิดใชง้านเมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟตุบอลทีส่ามารถเปลีย่นสดีา้นนอกได ้  

น าทา่นชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus) ทีต่ัง้อยูด่า้นเหนอืของ จัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์

)Marienplatz) หรอื จตัรัุสพระแมม่าร ีจัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิ 
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ถอืเป็นจัตรัุสหลกัประจ าเมอืงมาตัง้แต ่ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสาอนสุรณ์พระแมม่ารซี ึง่ตัง้ตระหงา่นที่

จัตรัุสแหง่นีม้าตัง้แต ่ค.ศ. 1638 ในปัจจบุนั ดา้นเหนอืของจัตรัุสนีเ้ป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืงแหง่เกา่ และ

ดา้นตะวันออกเป็นทีต่ัง้ของศาลาการเมอืงแหง่ใหม ่จัตรัุสนีถ้อืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของมวินคิเลยกว็า่ได ้ซึง่มี

รา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่นเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย แถมทีน่ีย่งัมสีถาปัตกรรมตา่งๆที่

ออกแบบและตกแตง่สไตลโ์กธคิ  

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้ชม เทศกาลอ็อกโทเบอรเ์ฟสต ์(Oktoberfest) เป็นเทศกาลประจ าปี จัดขึน้เป็นเวลา 16 วัน จดั

ขึน้ปลายเดอืนกนัยายนถงึตน้เดอืนตลุาคม ถอืเป็น 1 ในเทศกาลทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเยอรมนั และมคีวามส าคญั

ตอ่วัฒนธรรมของบาเยริน์เป็นเทศกาลทีม่มีานานกวา่ 200 ปี โดยจัดขึน้ครัง้แรก เมือ่วันที ่12 ตลุาคม ค.ศ. 1810 

ในพธิอีภเิษกสมรสระหวา่ง เจา้ชายลดุวกิที ่1 และเจา้หญงิเทเรซา ซึง่มอียา่งตอ่เนือ่ง  

ในปี ค.ศ. 1994 มกีารปรับเปลีย่นเวลาหลังการรวมตวัของเยอรมนัตะวันตก-ออก วา่ถา้วันอาทติยแ์รกของเดอืน

ตลุาคม ตก วันที ่1 หรอื 2 เทศกาลจะไปถงึวันที ่3 ตลุาคม )วันรวมประเทศ) ท าใหม้จี านวนวัน 17 วัน หากวัน

อาทติยเ์ป็นวันที ่2 และเป็น 18 วันหากวันอาทติยเ์ป็นวันที ่1 เทศกาลจดัขึน้ในบรเิวณทีเ่รยีกวา่ Theresienwiese 

หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ Wiesn เทศกาลนีม้นัีกทอ่งเทีย่วมารว่มงานไมต่ า่กวา่ หกลา้นคนตอ่ปี ความสนุกของเทศกาลนี ้

คอื ผูค้นมากมายทัง้ชาวเยรมนัและชาวตา่งชาตริว่มใจกนัแตง่กายดว้ยชดุพืน้เมอืงทีเ่ป็นชดุเอี๊ยม ทีเ่รยีกวา่ 

Lederhosen ส าหรับผูช้าย และชดุกระโปรงทีเ่รยีกวา่ Dirndl ส าหรับผูห้ญงิ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานเทศกาล

ตามอธัยาศัย  

ค า่     บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง พเิศษเบยีร ์1 ลติร และเมนขูาหมเูยอรมนั 

ทีพ่กั   Hotel Mercure Munich South ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day4     เมอืงอลุม์ – เมอืงสตุต๊การท์ – ชอ้ปป้ิงถนน KoenigStrasse 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลุม์  ( Ulm) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิ

แบรค์ อยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนั อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของแมน่ ้าดานูบ อลุม์ยงัเป็นบา้นเกดิของไอนส์ไตน์

ดว้ย 

น าทา่นชม อลุม์มนิสเตอร ์(Ulm Minster) เป็นครสิตจักรนกิายลเูธอรัน เป็นครสิตจักรทีส่งูทีส่ดุในโลกโดยมี

ความสงูถงึ 868.53 ม. 
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น าทา่นชม ยา่นชุมชนชาวประมงเกา่แก ่(Fishermen’s and Tanner’s Quarter) ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าดานูบ 

ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางส าคัญของเมอืงแหง่นี ้จดุเดน่คอืยงัคงอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม มลี า

คลองไหลผา่นไปบรรจบกบัแมน่ ้าดานูบ ปัจจบุนัยา่นนีก้ลายเป็นรา้นคา้ บาร ์และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย 

น าทา่นชม ก าแพงเมอืงเกา่อลุม์ (Ulm Town Walls) ก าแพงเมอืงเกา่รมิแมน่ ้าดานูบ ทีส่รา้งจากอฐิ ในปี 

8412 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่สตุต๊การท์ (Stuttgart) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของรัฐบาเดนเวริท์เทมแบรก์ ตัง้อยูบ่นแมน่ ้า Necker ในหบุเขาทีอ่ดุมสมบรูณ์ เป็นทีต่ัง้ของเคานตแ์ละตอ่มา

คอืกษัตรยิแ์หง่เวริท์เทมแบรก์และพวกเขาไดท้ิง้พระราชวังไว ้ซึง่ภายหลังกลายเป็นอาคารราชการและพพิธิภณัฑ ์

สตุ๊ตการท์ ยงัเป็นเมอืงแหง่การผลติรถยนต ์ส านักงานใหญข่อง Mercedes Benz และ Porsche ลว้นอยูท่ีเ่มอืงนี ้

น าทา่นชม จตัรุสัพระราชวงั (Schlossplatz Square) ใจกลางเมอืงสตุต๊การท์ เป็นพืน้ทีด่า้นหนา้ของ Neues 

Schloss  หรอื  New Palace พืน้ทีด่า้นหนา้เคยเป็นสวนพักผอ่นสว่นตวัและลานขบวนพาเหรด แตปั่จจบุนัเป็น

สถานทีส่ าหรับผูค้นในสตุ๊ตการท์ ซึง่สวนประดบัประดาไปดว้ยน ้าพ ุและอนุสาวรยีส์ าหรับวลิเลีย่มที ่1 ทางดา้นทศิ

ใตเ้ป็นพระราชวังเกา่แบบโกธกิ ส าหรับเคานตแ์หง่เวริท์เทมแบรก์ ซึง่ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑข์องรัฐ 

น าทา่นเดนิสู ่ถนนโคนจิซตราสเซอ (KoenigStrasse) ถนนคนเดนิตัง้แตปี่ 1977 เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกั

ของเมอืงสตุต๊การท์ และเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของเยอรมนั มคีวามยาวประมาณ 1.2 กโิลเมตร 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั   Hotel Bestwestern Stuttgart ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day5    เมอืงไฮเดลเบริก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ - ถงัไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก – เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 

 

น าทา่นน่ังรถรางขึน้สูท่ีต่ัง้ของ ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ตัง้อยูส่งูเหนอืเขต Altstadt และ

แมน่ ้า Neckar 10 เมตร ปราสาทนีเ้คยเป็นทีป่ระทับของ Prince Electors ของไฮเดลเบริก์ ปัจจบุนัเป็นสถานที่

ปรักหักพังทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปราสาทแหง่นีเ้ริม่สรา้งจากการเป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที ่83 และ

ในศตวรรษที ่85-86 ไดข้ยายเป็นวังใหเ้หมาะกบัจักรพรรดขิองไฮเดลเบริก์ เป็นสิง่กอ่สรา้งจากยคุเรเนซอ็งส ์ซึง่ใน

หอ้งใตด้นิของปราสาทมคีวามมหศัจรรยท์ีต่อ้งมทีางเขา้ของตัวเอง ม ีHeidelberg Tun ถงัไวนท์ีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.8758 เมือ่สรา้งแลว้เสร็จสามารถบรรจไุวนไ์ดถ้งึ 228,726 ลติร ตัง้แตนั่น้มาความจุ

ของมนัก็ลดลงสองพันลติรเนือ่งจากไมม้อีายมุากขึน้ ถังไวนน์ีต้อ้งใชไ้มโ้อก๊ถงึ 830 ตน้ อนัทีจ่รงิแลว้ Heidelberg 

Tun เป็นถังทีห่า้ใน แนวถังไวนข์นาดใหญท่ีพ่ระราชวัง โดยยอ้นกลับไปทีถ่ังแรกจากศตวรรษที ่86 ทีถ่กูท าลายใน

สงคราม อสิระใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจกบัความสวยงามของปราสาท และความงดงามของววิทวิทัศนข์องแมน่ ้าและเมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร พเิศษอาหารไทย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์  ( Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45  ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของรัฐเฮ็สเซนิและใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าไมน ์และเป็นทีต่ัง้ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุในกลุม่สหภาพยโุรป  

 

 

 
 

น าทา่นเดนิชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg Square) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงเกา่ของแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นจตัรัุสทีม่ี

รปูทรงไมป่กต ิมนี ้าพ ุ Justice อยูต่รงกลาง ไมเ่พยีงแคเ่ป็นจัตรัุสสาธารณะทีง่ดงามทีส่ดุของแฟรงกเ์ฟิรต์เทา่นัน้ 
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แตย่งัเป็นเขตทางเทา้ทีผู่ค้นพลกุพลา่นทีส่ดุของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย รวมถงึมรีา้นคา้

ตา่งๆมากมายเชน่กนั ณ จัตรัสแหง่นีย้งัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ในยคุกลาง ซึง่สรา้งขึน้

ใหมใ่นปี 8954 จากแบบแปลนเดมิ ซึง่มหีอ้ง Imperial Hall อนัสงา่งาม  

 

ผา่นชม Neues Rathaus or New Town Hall มอีายตุัง้แตปี่ 8901 โบสถแ์บบโกธกิสมยัศตวรรษที ่84 แหง่

เซนตล์โีอนารด์  

ผา่นชม บา้น Wertheim or Haus Wertheym อนัเกา่แก ่ซึง่เป็นอาคารเดยีวทีร่อดจากการโจมตทีางอากาศใน

ปี 8944  

ชม มหาวหิารนกิายโรมนัคาธอลกิ แหง่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral( โดดเดน่ดว้ยสสีนัทีส่วยงาม 

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงในสไตลโ์กธกิระหวา่งศตวรรษที ่83 – 85 โดยมหีอคอยสงู 95 เมตร มหาวหิารยงัคงโดด

เดน่ในเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าแหง่นี ้เป็นโบสถเ์พยีงไมก่ีแ่หง่ในเยอรมนัทีไ่ดรั้บการก าหนดเป็นมหาวหิารอมิพี

เรยีล 

ถา่ยรปูกบั โรงโอเปรา่เฮาส ์(The Old Opera House) ตัง้อยูใ่จกลาง Opera Square ของแฟรงกเ์ฟิรต์ สรา้งขึน้

ในปี 8110 ในสไตล ์High Renaissance ของอติาล ีอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั  Hotel Mercure Frankfurt Messe ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day6 สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั )ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
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88.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline  เทีย่วบนิที ่EY 002 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

89.35 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

28.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ /ทา่น  

พกัหอ้งละ 2- 3 ทา่น  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

20 – 26 กนัยายน 2565 79,900 58,900 9,400 

27 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2565 79,900 58,900 9,400 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ  2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ )Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยังรวมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2, 500 บาท  

ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4, 000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 31,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร )ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ )ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่าหมู่คณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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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 8 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 8 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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


