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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิ ร์ต
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบิน
ที่ TG 922
แฟรงค์เฟิ ร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่ าดา
ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก
เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติกริ มฝั่งแม่น ้าเน็กคาร์ ความสวยงามอันเลือ่ งชื่อของเมืองนี ้
ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือน นาเข้ าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้ างขึ ้นอยูบ่ นเชิงเขาเหนือ
แม่น ้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้ างด้ วยหินทรายสีแดงซึง่ มีอายุกว่า 900 ปี
ภายในมีถงั เก็บไวน์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในโลกอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ ขต อุทยานแห่ งชาติป่าดา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุมอาณาเขตพื ้นที่กว่า 12,000 ตร.
กม. สัมผัสบรรยากาศริ มทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไป
ด้ วยต้ นสนวิถีของชาวเยอรมันยังรักษาประเพณีดงเดิ
ั ้ ม อีกทังยั
้ งเป็ นถิ่นกาเนิดการทานาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Hofgut Sternen **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์ มิช พาร์ เท่นเคียร์ เช่น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางตามเส้ นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้ นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สดุ โดยสิ ้นสุดที่ฟืสเซ่น
เมืองสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยคุ โรมัน ทีใ่ ช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า และ
ซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจนร้ านขายของที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาขึ ้นชมปราสาทสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก “นอยชวานสไตน์ ” ที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล กษัตริย์ลคุ
วิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้ างปราสาท 3 แห่งที่ยงิ่ ใหญ่อนั ได้ แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้
เป็ นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนี ้งดงามแตกต่างกันใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 คริ สเตียน จังค์
เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทได้ รับการตกแต่ง
อย่างอลังการ ด้ วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากร ห้ องทรงงาน, ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากที่
จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ได้ เวลาเดินทางสูเ่ มือง การ์ มิช พาร์ เท่ นเคียร์ เช่ น จุดหมายปลายทางของนัก
สกีในเยอรมันแอลป์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Atlas Grand Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
การ์ มชิ พาร์ เท่นเคียร์ เช่น - ยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ - อินสบรูค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ ้น ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ซึง่ เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิวทะเลสาบที่อยูเ่ บื ้องล่าง
เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดับน ้าทะเล ทาให้ เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ ทงปี
ั ้ เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกลไปถึง 4 ประเทศด้ วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย
อิตาลี และสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยูเ่ คียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ป สปิ ตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
วังค์ (Wank) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
เดินทางสู่ เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้ นทิโรล ได้ รับการยกย่องว่างดงามเมืองหนึง่ ในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของ
เมืองอยูท่ ี่ อาคารหลังคาทองคา (Goldness Dachl) ที่สร้ างขึ ้นด้ วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500
ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้ าส์ ตึกสมัยโกธิคตอนปลายทีม่ ีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้ า
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ไปในศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราชสานักใช้ แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Grauer Bar **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คริ สตัลเวิล์ด - ซาลส์บวร์ ก - สวนมิราเบล – เซนต์วลู ฟ์ กัง - เซนต์กิลเก้ น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูว่ ตั เท่น อาณาจักรของสวาร็ อฟสกี ้ เข้ าชม คริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้ อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และ
แพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริ สตัลเวิลด์ของสวารอฟสกีได้ เปิ ดโฉมมหัศจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่ โดยที่
ห้ าห้ องได้ รับการออกแบบใหม่หมด ใครที่ชื่นชอบงานคริ สตัล สามารถหาซื ้อได้ ภายในร้ าน Swarovski Kristallwelten
Store ที่กว้ างขวางและเต็มไปด้ วยความระยิบระยับ คุณจะได้ พบกลุม่ ผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตังแต่
้ อญ
ั มณีและ
เครื่ องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ Swarovski Optik
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานทีต่ า่ งๆของเมืองในการถ่าย
ทาภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมย่านเมืองเก่าเริ่ มจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ที่พร้ อมจะบานสะพรั่งใน
ฤดูใบไม้ ผลิ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ ก ตังเด่
้ นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา บ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โม
สาร์ ต” ที่สร้ างผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่างมากมาย มหาวิหารประจาเมือง ที่สร้ างขึ ้นจากความร่ ารวยทีเ่ กิดจากการทา
เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มชี ื่อเสียงประดับประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ า เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของที่นี่ เมืองนี ้มี
หลากหลายมุมให้ ทา่ นได้ ถา่ ยรูปกันอย่างไม่ร้ ูเบื่อ คา่ คืนนี ้นาท่านไปพักโรงแรมริ มทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์ซมั เมอกูททีม่ ี
เป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เซนต์วลู ฟ์ กัง - เหมืองเกลือ - หมูบ่ ้ านฮัลล์สตัท - บาดไรเค่นฮาล
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลล์ สตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี นาคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า แบบ
แอดเวนเจอร์ ทเี่ ก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป็ นสถานที่ต้องห้ ามของบุคคล
ทัว่ ไปเนื่องจากเกลือมีคา่ จนได้ ชื่อว่าเป็ นทองคาขาว
แต่ในปัจจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเที่ยวชมภายในที่ยงั คง
รักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ ประการ นาชมสถานที่ พร้ อมอธิบายประวัติความเป็ นมา เกี่ยวกับการเริ่ มในการทาเหมืองเกลือ ด้ วย
ขันตอนต่
้
างๆ ร่วมสนุกไปกับการ 'นัง่ สไลด์เดอร์ ' ที่คนงานเหมืองใช้ จริ ง ๆ สมัยนัน้ กับประสบการณ์อนั น่าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเที่ยวหมูบ่ ้ านฮัลล์ชตัท ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาดเมือง ให้
ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับเป็ น
เมืองในฝันของนักเดินทาง สูเ่ มือง บาดไรเค่ นฮาล (Bad Reichenhall) เป็ นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้าพุร้อน สปา และเป็ น
สถานที่รักษาบาบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนของชาวยุโรป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
บาดไรเค่นฮาล - ปรี น - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินสูห่ มูบ่ ้ านปรี น ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ใหญ่ที่สดุ ริ มทะเลสาบคีมเซ หรื อทะเลสาบบาวาเรีย นัง่ เรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล
หรื อเกาะผู้ชาย ซึง่ ตังอยู
้ ก่ ลางทะเลสาบอันเป็ นที่ตงของปราสาทชื
ั้
่อก้ องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้ าลุควิกที่ 2 โดยมี
พระประสงค์ให้ สร้ างเลียนแบบพระราชวังแวร์ ซายน์ แต่ให้ หรูหราอลังการกว่าด้ วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยในยุคนัน้ ชมห้ อง
ภายในพระราชวัง ห้ องฑูตานุทตู , ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องเสวย และห้ องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้ วย
ทองและแพรพรรณหลากสี แต่นา่ เสียดายที่ปราสาทแห่งนี ้ยังสร้ างไม่เสร็ จสมบูรณ์ ด้ วยพระเจ้ าลุควิกที่ 2 สิ ้นพระชมน์ไป
ก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูน่ ครมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยสถานที่นา่ ท่องเที่ยว วังเรสซิเดนซ์
เป็ นที่ประทับและทรงงานของกษัตริ ย์แห่งแคว้ นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่ า ถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิ
มิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคา

แพง และเป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรื อมหา
เศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเทีย่ วพลาดไม่ได้ ทจี่ ะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยูบ่ นอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
18.30 น.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมัน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Marriott Munich City Center Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8
นครมิวนิค - เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการ
เช็คอิน
14.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ า
ชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว
เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้
ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ประเทศเยอรมนี มีข้อกาหนดให้ นกั ท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วได้ แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้ รับวัคซีนที่
ได้ รับการอนุมตั ิอย่างครบถ้ วนอย่างน้ อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนที่เยอรมนียอมรับ Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna,
Janssen
Tour Fare CHD 4-11 CHD 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
ADL
With Bed No Bed
SGL
Supp
ADL / CHD
07 – 15 พฤษภาคม 2565
103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.9,800.-34,000./ -25,500
09-17 กรกฎาคม 2565
103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.9,800.-34,000./ -25,500
23-31 กรกฎาคม 2565
103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.9,800.-34,000./ -25,500
06-14 สิงหาคม 2565
103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.9,800.-34,000./ -25,500
08-16 ตุลาคม 2565
103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.9,800.-34,000./ -25,500
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2565
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้ าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ ้นยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ / ค่าเข้ าคริ สตัลเวิล์ด / ค่าเข้ าชมเหมือง
เกลือฮัลล์ชตัท / ค่าเข้ าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ทา่ นมีข้อจากัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เยอรมัน (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท
ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิ โลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่ าทา PCR or AntigenTest (ถ้ ามี)

 ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับ Test & Go ในทุกกรณี
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขการจองทัวร์
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่
กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่าใช้ จา่ ยที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว)

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์ **

การจ่ายค่าบริ การคืนให้ แก่นกั ท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ได้ จ่ายจริ งเพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้
นามาหักจากเงินค่าบริ การทีต่ ้ องจ่าย ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าดาเนินการ
2. ค่ามัดจา หรื อ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ี ซา่ ไม่วา่ ด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอ
แนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย และ 60 วันก่อน
การเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24
ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วน

ต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพือ่ ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

