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Code: ID03-DEU-Grand-EUR11-10TG-Nov-May-128-A221031 

 

Grand Germany Tour 10 days 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย

ความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผู ้โดยสารขาออก 

23.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 922 

 

วนัที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เสน้ทางนยิายกรมิม ์- มารเ์บริก์ - คาสเซล - ฮนัโนเวอร ์

05.55 น. ถงึทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี น าทา่นเดนิทางตามเสน้ทางทอ่งเทีย่วสายนยิายกรมิม ์

แวะเยอืน มารเ์บริก์ (Marburg) สองพีน่อ้งตระกลูกรมิมไ์ดไ้ปศกึษาหาความรูท้ีเ่มอืงนี ้ มชี ือ่เรือ่ง

สถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณ และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนตกิ ปราสาทมารเ์บริก์ แลนด์

มารค์อนัเกา่แกโ่ดดเดน่บนเนนิเขา โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบ็ธ โบสถโ์กธคิในยคุแรกๆ ทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 

1235 และเขตตลาดเกา่ (Marketplace) แหลง่บา้นเรอืนโบราณกึง่ไมแ้ละอาคารสถาปัตยกรรมโกธคิ 

 เยีย่มชมเมอืง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบริก์ สรา้งในยคุกลาง เป็นศนูยก์ลางของเสน้ทางเทพ

นยิายกรมิม ์ แรงบนัดาลใจของปราสาทท าใหเ้กดิบา้นในเทพนยิาย และนทิานกรมิมห์ลายเรือ่ง เชน่ 

สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา หนูนอ้ยหมวกแดง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางเขา้สูเ่มอืง ฮนัโนเวอร ์ (Hanover) เมอืงแหง่ยคุเมดวิลัอนัสวยงาม เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ ์

แกลอรี ่ ปราสาท คฤหาสน ์ มจีดุใหท้า่นไดถ้า่ยรปูหลายแหง่ ศาลาวา่การเมอืงใหม ่ แลนดม์ารก์ส าคญั

ของเมอืง มงีานสถาปัตยกรรมการสรา้งทีส่วยงาม เขตเมอืงเกา่ (Old town and Leineschloss) ตัง้อยู่

รมิล าน ้าของเมอืง เป็นศนูยร์วมของอาคารเกา่ ๆพพิธิภณัฑป์ระจ ารัฐ, เขตตลาดเกา่ (Marketplace) เป็น

จดุนัดพบและเป็นแหลง่อาคารเกา่ๆ สวยงามเรยีงราย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Grand Palace Hotel Hannover **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่3 ฮนัโนเวอร ์- พอสตด์มั - วงัซองสซู์ซี ่- เบอรล์นิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงพอสตด์ัม เมอืงทีก่ษัตรยิเ์ฟรดเดอรกิมหาราชประทับ ภายใตก้ารปกครองของจักรวรรดปิ

รัสเซยี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เขา้ชม พระราชวงัซองซูซสี ์ พระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “ลติเติล้แวรซ์ายน”์ของเยอรมนั 

โดดเดน่ดว้ยการจัดสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมอืงพอสตด์มั รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวังถงึ 5 แหง่ 
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และรม่รืน่ไปดว้ยสวนสวย ๆ เป็นทีช่ ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน  

 เขา้สูก่รงุเบอรล์นิ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่น เดอะควัฟวัชเตนดมั หรอืทีช่าวเมอืงเรยีกกนัตดิปากวา่ 

“คดูัม” ถนนชอ้ปป้ิงและยา่นธรุกจิอนัดับ 1 ของกรงุเบอรล์นิ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก InterContinental Berlin Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 เบอรล์นิ - ก าแพงเบอรล์นิ - บรนัเดนบวรก์ - เดรสเดน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เทีย่วชม กรงุเบอรล์นิ เมอืงหลวงอนังามสงา่ของเยอรมน ี เริม่จากประวัตศิาสตรใ์นชว่งสงครามโลก 

อสีต-์ไซด-์แกลลอร ี รอ่งรอยของก าแพงเบอรล์นิ ก าแพงทีม่คีวามยาวกวา่ 100 ไมล ์ สงู 4 เมตร ถกู

ถา่ยทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกวา่ 118 ทา่น บอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆแทนค าพดูทีไ่ดรั้บการยก

ยอ่งวา่ เป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีส่ดุในโลก เชค็พอยทช์ารล์ ีเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินั

และรัสเซยี เบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเยอรมน ี ประตบูนัเดนบวรก์ สญัลักษณ์

ของเมอืงดา้นบนเป็นรปูปัน้ของเทพแีหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น ไรชส์ตัทด ์ อาคารทีใ่ชเ้ป็นรัฐสภา

แหง่เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ย ศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่เมอืงเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ ้าเอลเบ”้ วา่กนัวา่เป็นเมอืงทีส่วย งามทีส่ดุใน

ประเทศเยอรมน ี เมอืงแหง่ศลิปวัฒนธรรมของเยอรมนัตะวันออก งดงามดว้ยผังเมอืงทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืง 

พระราชวังสวงิเกอร,์ เซมเพอร ์  โอเปรา่, โบสถเ์ฟราเอน่ หรอืโบสถแ์มพ่ระทีศ่ักดิส์ทิธิ,์ โบสถค์รอยซ ์ที่

เกา่แกข่องเมอืง, โบสถแ์หง่ราชส านัก (Hofkirche), พพิธิภณัฑด์า้นการขนสง่ ทีม่กีารรา่งภาพบนฝา

ผนังนี ้จนในปี ค.ศ.1906 ไดม้กีารวางแผน่กระเบือ้งเคลอืบจากไมเซน่ จ านวน 24,000 แผน่ ลงไปบนรปู 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hilton Dresden Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 เดรสเดน - เนรินแ์บรก์ - โรเธนบวรก์ (เสน้ทางสายโรแมนตกิ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดนิทางสู ่ เนริน์แบรก์ หรอื นูเร็มเบริก์ ยา่นเมอืงเกา่ (Altstadt) มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่พันปี

จารกึอยูบ่นก าแพงเมอืงโบราณ จตัรัุสตลาดเกา่แก ่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคอื

ป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนริน์แบรก์ โดดเดน่บนเนนิเขาเป็นฉากในการถา่ยภาพสวยของ

เมอืง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสู ่ โรเธนบวรก์แหง่เทาเบอร ์ (Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ใน

ประวัตศิาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมน ี เขตเมอืงเกา่มแีนวก าแพงป้องกนัเมอืงดัง้เดมิ 

จนิตนาการถงึเมอืงคลาสสคิในยคุกลาง บง่บอกถงึความรุง่เรอืงของเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ 

ไวน,์ โค, กระบอื และขนสตัว ์มมีาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จัตรัุสใจกลางเมอืง ศาลาเทศบาลเมอืง โบสถเ์ซนต์

จาคอบ เรยีงรายลอ้มรอบไปดว้ยบา้นกึง่ไมซ้งุ ใหท้า่นมเีวลาไดเ้ก็บภาพประทับใจ ยอ้นความทรงจ าใน
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ยคุอศัวนิ หรอืขนุนางเรอืงอ านาจในยคุกลาง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทีผ่ลติในเมอืงนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Altes Brauhaus **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่6 โรเธนบวรก์ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เดนิทางสูเ่สน้ทางทางสายโรแมนตกิ ฟืสเซน่ เมอืงสดุทา้ยบนถนนนี ้ เคยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุ

โรมนั ทีใ่ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพักขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ ชมเมอืงทีแ่สนจะน่ารัก มี

รา้นอาหาร, โรงแรมทีพ่ัก ตลอดจนรา้นขายของทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

 เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์มรดกอนัล ้าคา่แหง่รัฐบาวาเรยี ปราสาท 4 ฤดทูีไ่มว่า่ทา่นจะมาในฤดู

ไหน ทศันยีภาพจะถกูเปลีย่นไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตรยิล์คุวคิที ่ 2 ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้ง

ปราสาท 3 แหง่ใหเ้ป็นงดงามไมแ่พท้ีใ่ดในโลก ครสิเตยีน จังค ์ ผูอ้อกแบบปราสาทภายนอกใหเ้หมอืน

ฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์ ภายในตัวปราสาทตกแตง่ดว้ยโทนสฟ้ีา รปูสญัลกัษณ์สรุยิกษัตรยิ ์

และรปูหงส ์ ถกูน ามาประดบัเพิม่ความสวยอยา่งอลังการ ภาพเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งราวอปุรากร หอ้งทรง

งาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากทีจ่ะพรรณนา 

 เดนิทางสู ่เมอืงการม์ชิพารเ์ทน่  เคยีรเ์ชน่ เมอืงสกรีสีอรต์ชือ่ดังของเยอรมน ี

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ATLAS Grand Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่7 ยอดเขาชุกสปิตเซ ่– บาดไรเคน่ฮาล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ีทา่นจะไดช้มววิทะเลสาบทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง 

เก็บภาพประทับใจจากจดุชมววิบนยอดเขาทีส่งู 2,962 เมตร ท าใหเ้กดิกจิกรรมการทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี สกี

ในฤดหูนาว เดนิเขาในฤดรูอ้น เมือ่มองจากยอดเขาจะเห็นทวิทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถงึ 4 ประเทศ 

ยอดเขาทีอ่ยูเ่คยีงคูก่นัคอื แอลป์สปิตซ ์(Alpspitz),  ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ลว้น

แตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทางและนักสกทีัง้ส ิน้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 

 เดนิทางเขา้สู ่เมอืงบาดไรเคน่ฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแหง่บอ่เกลอื บอ่น ้าพรุอ้น สปา และ

เป็นสถานทีรั่กษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วพกัผอ่นของชาวยโุรป  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

วนัที ่8 เทีย่วชมเหมอืงเกลอื - เบริช์เทสกาเดน้ – นครมวินคิ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 น าเทีย่วชมเมอืง เบริช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดอิลัไพนโ์รด้ เสน้ทางเกา่แกท่ีส่ดุถกูกอ่ตัง้ขึน้ใหเ้ป็น

ศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร ่ เมอืงเกา่แหง่นีเ้ต็มไปดว้ยศลิปะการสรา้งอาคาร

ในรปูแบบบาวาเรยีตอนบน 

เขา้ชมเหมอืงเกลอืเกา่ตัง้แต ่ ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมอืงเกลอืเป็นสถานทีต่อ้งหา้มของบคุคล

ทั่วไป เนือ่งจากเกลอืมคีา่จนไดช้ือ่วา่เป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้เทีย่ว

ชมภายในทีย่งัคงรักษาสภาพเดมิไวท้กุประการ น่ังรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ ้าเกลอือนั

ระยบิระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาทีง่ดงามดว้ยแสงเสยีง บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปี

กอ่น เป็นประสบการณ์ทีน่่าจดจ า 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูน่ครมวินคิ เทีย่วชมเมอืง วังเรสซเิดน้ท,์ โรงละครโอเปรา่, จดุเริม่ตน้ของถนนสายส าคัญคอื 

ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่19 ไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วยอกีแหง่หนึง่ของเมอืงนี ้เป็นทีต่ัง้รา้น

ขายของแบรนดช์ือ่ดัง และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว นักทอ่งเทีย่วมาเดนิเลน่บนถนนสายนี ้

อาจไดก้ระทบไหลด่ารา หรอื มหาเศรษฐรีะดับโลก จตัรัุสมาเรยีน ใจกลางเมอืงเกา่นักทอ่งเทีย่วมกัจะไม่

พลาดทีจ่ะชมตุก๊ตาเตน้ร า ทีป่ระดับอยูบ่นอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของ

ทกุวัน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Munich Marriott Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่9 นครมวินคิ - เดนิทางกลบักรงุเทพ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 925 

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

06.05 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ประเทศเยอรมน ีมขีอ้ก าหนดใหนั้กทอ่งเทีย่วจากประเทศไทย สามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วไดแ้บบไมต่อ้งกกัตวั โดย

หากคณุไดรั้บวคัซนีทีไ่ดรั้บการอนุมตัอิยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทาง วคัซนีทีเ่ยอรมนยีอมรับ 

Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen 

Period 
Tour Fare 

Adult 

CHD 4-

11 

With 

Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

use 

SGL 

Supp. 

No Ticket 

Adult / Child 

 

128,000.- 
115,000

.- 
102,000.- 15,000 

12,000

.- 

-39,000.-/ 

-29,000.- 

 

 

18-27 พ.ย. 2565 

09-18 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 
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21-30 ม.ค. 66 

10-19 ก.พ. 66 

17-26 ม.ีค. 66 

07-16 เม.ษ. 66 

***ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง*** 

28 เม.ษ. 66 -07 พ.ค. 66 

05-16 พ.ค. 66 

อตัราคา่ทัวรร์วม : 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมวังซองสซ์ซูสี ์/ คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ เหมอืงเกลอื 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ ในกรณีที่

ทา่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  

 คา่ประกนัการเดนิทางของ AIG เอ ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/

อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอา

ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาล

ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

โรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเอง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

อตัราคา่ทัวรไ์มร่วม : 

 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 

 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆเกีย่วกบั Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่

เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการ

เดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิ

การเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  **คนืเงนิมดัจ า** 

(หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยไปแลว้) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน **คนืเงนิมดัจ า 40%** 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง  **ไมค่นืเงนิคา่ทัวร*์* 

 การจา่ยคา่บรกิารคนืใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว หากผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่การ

เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานให ้

นักทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

1. คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ และคา่ด าเนนิการ 

2. คา่มดัจ า หรอื คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

3. คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธรุกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้ โดย

สามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ 

และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณา

อนุมตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิ

พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะ

ไดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่

การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
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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

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถ

รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดังนี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่

จลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนั

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ

มาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย และ 60 วันกอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 

เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวัน

เดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่

กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


