
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสทัวร ์AEU110-05 
 

Grand Germany Tour 10 days 
 
 
 
 

วนัที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์D9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง

สมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผู ้โดยสารขาออก 
23.40 น. ออกเดินทางสูน่ครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 922 
 
วนัที่ 2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เสน้ทางนิยายกรมิม ์- มารเ์บิรก์ - คาสเซล - ฮนัโนเวอร ์
05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี น าท่านเดินทางตามเสน้ทางท่องเที่ยวสายนิยายกรมิม ์แวะเยือน มารเ์บิรก์ 

(Marburg) สองพี่นอ้งตระกลูกรมิมไ์ดไ้ปศกึษาหาความรูท้ี่เมืองนี ้ มีช่ือเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณ 
และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมารเ์บิรก์ แลนดม์ารค์อนัเก่าแก่โดดเดน่บนเนินเขา โบสถเ์ซนตอ์ลิซาเบ็ธ 
โบสถโ์กธิคในยคุแรกๆ ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบา้นเรอืนโบราณกึ่งไมแ้ละ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 เย่ียมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิรก์ สรา้งในยคุกลาง เป็นศนูยก์ลางของเสน้ทางเทพนิยายกรมิม ์ แรง
บนัดาลใจของปราสาทท าใหเ้กิดบา้นในเทพนิยาย และนิทานกรมิมห์ลายเรื่อง เช่น สโนวไ์วท ์ เจา้หญิงนิทรา หนนูอ้ย
หมวกแดง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางเขา้สูเ่มือง ฮนัโนเวอร ์ (Hanover) เมืองแห่งยคุเมดิวลัอนัสวยงาม เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ ์ แกลอรี่ ปราสาท 

คฤหาสน ์ มีจดุใหท้่านไดถ้่ายรูปหลายแห่ง ศาลาวา่การเมืองใหม่ แลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการ
สรา้งที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยู่รมิล าน า้ของเมือง เป็นศนูยร์วมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภณัฑป์ระจ ารฐั, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหลง่อาคารเก่าๆ สวยงามเรยีงราย 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 3 ฮนัโนเวอร ์- พอสตด์มั - วงัซองสซ์ูซี่ - เบอรล์ิน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพอสตด์มั เมืองที่กษัตรยิเ์ฟรดเดอรกิมหาราชประทบั ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิปรสัเซีย 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เขา้ชม พระราชวังซองซูซีส ์พระราชวงัแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น “ลิตเติล้แวรซ์ายน”์ของเยอรมนั โดดเดน่ดว้ยการจดั

สวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสตด์มั รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวงัถึง 5 แห่ง และรม่รื่นไปดว้ยสวนสวย ๆ เป็นที่ช่ืน
ชอบของนกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน  

 เขา้สูก่รุงเบอรล์ิน ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรอืที่ชาวเมืองเรยีกกนัติดปากวา่ “คดูมั” ถนนชอ้ปปิ้งและ
ย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอรล์ิน 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 4 เบอรล์ิน - ก าแพงเบอรล์ิน - บรนัเดนบวรก์ - เดรสเดน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เที่ยวชม กรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวตัิศาสตรใ์นช่วงสงครามโลก อีสต-์ไซด-์แกลลอรี 

รอ่งรอยของก าแพงเบอรล์ิน ก าแพงที่มีความยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา่ 
118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวตา่งๆแทนค าพดูที่ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก เช็คพอยทช์ารล์ี 
เขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินัและรสัเซีย เบอรล์ินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ี่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนี ประตู
บนัเดนบวรก์ สญัลกัษณข์องเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเดน่ตระหง่าน ไรชส์ตทัด ์ อาคารที่ใชเ้ป็น
รฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู ่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น า้เอลเบ”้ วา่กนัวา่เป็นเมืองที่สวย งามที่สดุในประเทศเยอรมนี 

เมืองแห่งศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก งดงามดว้ยผงัเมืองที่เคยเจรญิรุง่เรอืง พระราชวงัสวิงเกอร,์ เซมเพอร ์  



 
 
 
 
 
 
 

 

โอเปรา่, โบสถเ์ฟราเอน่ หรอืโบสถแ์ม่พระที่ศกัดิสิ์ทธ์ิ, โบสถค์รอยซ ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถแ์ห่งราชส านกั (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑด์า้นการขนสง่ ที่มีการรา่งภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ไดมี้การวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซน่ 
จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 5 เดรสเดน - เนิรนแ์บรก์ - โรเธนบวรก์ (เสน้ทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เนิรน์แบรก์ หรอื นเูรม็เบิรก์ ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่าพนัปีจารกึอยู่บนก าแพง

เมืองโบราณ จตัรุสัตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือปอ้มปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิรน์แบรก์ โดดเดน่บนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสู่ โรเธนบวรก์แหง่เทาเบอร ์(Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในประวตัิศาสตรข์องเสน้ทาง

สายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงปอ้งกนัเมืองดัง้เดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยคุกลาง บง่บอก
ถึงความรุง่เรอืงของเมืองที่เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ไวน,์ โค, กระบือ และขนสตัว ์ มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัรุสัใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถเ์ซนตจ์าคอบ เรยีงรายลอ้มรอบไปดว้ยบา้นกึ่งไมซุ้ง ใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 
ยอ้นความทรงจ าในยคุอศัวิน หรือขนุนางเรอืงอ านาจในยคุกลาง หรอืเลือกซือ้สินคา้ตา่งๆ ที่ผลิตในเมืองนี ้

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 6 โรเธนบวรก์ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เดินทางสูเ่สน้ทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสดุทา้ยบนถนนนี ้ เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ที่ใชเ้มืองนี ้

เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
รา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์มรดกอนัล า้คา่แห่งรฐับาวาเรยี ปราสาท 4 ฤดทูี่ไม่วา่ท่านจะมาในฤดไูหน ทศันียภาพ

จะถกูเปลี่ยนไปโดยงดงามแตกต่างกนั กษัตรยิล์คุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งใหเ้ป็นงดงามไม่แพท้ี่
ใดในโลก ครสิเตียน จงัค ์ ผูอ้อกแบบปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์ ภายในตวัปราสาท
ตกแตง่ดว้ยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณส์รุยิกษัตรยิ ์ และรูปหงส ์ ถกูน ามาประดบัเพิ่มความสวยอย่างอลงัการ ภาพเขียน
เก่ียวกบัเรื่องราวอปุรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 เดินทางสู่ เมืองการม์ิชพารเ์ท่น  เคียรเ์ช่น เมืองสกีรีสอรต์ช่ือดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  ATLAS Grand Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 7 ยอดเขาชกุสปิตเซ ่– บาดไรเคน่ฮาล 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าท่านขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ

จากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรูอ้น เม่ือ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กนัคือ แอลป์สปิตซ ์ (Alpspitz),  
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเขา้สู ่เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบอ่เกลือ บอ่น า้พรุอ้น สปา และเป็นสถานที่รกัษา

บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเที่ยวพกัผ่อนของชาวยโุรป  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 8 เที่ยวชมเหมืองเกลือ - เบิรช์เทสกาเดน้ – นครมิวนิค 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าเที่ยวชมเมือง เบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพนโ์รด้ เสน้ทางเก่าแก่ที่สดุถกูก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้

และการส ารวจหาเกลือและสินแร ่เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบน 
เขา้ชมเหมืองเกลือเกา่ตัง้แต ่ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ตอ้งหา้มของบคุคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมี
คา่จนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายในที่ยงัคงรกัษาสภาพเดิมไวท้กุ



 
 
 
 
 
 
 

 

ประการ นั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาที่งดงามดว้ยแสงเสียง 
บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจรงิเม่ือ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณท์ี่น่าจดจ า 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูน่ครมิวนิค เที่ยวชมเมือง วงัเรสซเิดน้ท,์ โรงละครโอเปรา่, จดุเริ่มตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน 

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดช่ื์อดงั และเป็นที่ตัง้
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจไดก้ระทบไหลด่ารา หรอื มหาเศรษฐีระดบัโลก 
จตัรุสัมาเรยีน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเที่ยวมกัจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Munich Marriott Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที่ 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบักรุงเทพ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925 
วนัที่ 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
06.05 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีขอ้ก าหนดใหน้กัท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไดแ้บบไม่ตอ้งกกัตวั โดยหากคณุไดร้บัวคัซีนที่
ไดร้บัการอนมุตัิอย่างครบถว้นอย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซีนที่เยอรมนียอมรบั 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 

25 มี.ค. -03 เม.ย. 2565 107,000.- 96,300.- 85,600.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
08-17 เมษายน 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 112,000.- 100,800.- 89,600.- 15,000 12,000 -34,000 / -25,500 

29 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 107,000.- 96,300.- 85,600.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
06 – 15 พฤษภาคม 2565 107,000.- 96,300.- 85,600.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 

 107,000.- 96,300.- 85,600.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
อตัราค่าทวัรร์วม : 
✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่01 มกราคม 2565 
✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ คา่เขา้ชมวงัซองสซ์ูซีส ์/ คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ เหมืองเกลือ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณทีีท่า่นมขีอ้จ ากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
อตัราค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 คา่ใชจ้่ายตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รฐัก าหนด 
 คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 



 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์



 
 
 
 
 
 
 

 

 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่านรูจ้กัและ
เช่ือถือได ้ ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ
ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการ
จองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทาง
บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่บรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่
ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 60 วนั
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปี
ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
สว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 


