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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิ ร์ต
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้ โดยสารขาออก
ออกเดินทางสูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922
แฟรงค์เฟิ ร์ต - เส้ นทางนิยายกริ มม์ - มาร์ เบิร์ก - คาสเซล - ฮันโนเวอร์
ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี นาท่านเดินทางตามเส้ นทางท่องเที่ยวสายนิยายกริ มม์ แวะเยือน มาร์ เบิร์ก
(Marburg) สองพี่น้องตระกูลกริ มม์ได้ ไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองนี ้ มีชื่อเรื่ องสถาปัตยกรรมอาคารบ้ านเรื อนแบบโบราณ
และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์ เบิร์ก แลนด์มาร์ คอันเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ
โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้ านเรื อนโบราณกึง่ ไม้ และ
อาคารสถาปั ตยกรรมโกธิค
เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้ างในยุคกลาง เป็ นศูนย์กลางของเส้ นทางเทพนิยายกริ มม์ แรง
บันดาลใจของปราสาททาให้ เกิดบ้ านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเรื่ อง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา หนูน้อย
หมวกแดง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูเ่ มือง ฮันโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวลั อันสวยงาม เป็ นทีต่ งของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ แกลอรี่ ปราสาท
คฤหาสน์ มีจดุ ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์ กสาคัญของเมือง มีงานสถาปั ตยกรรมการ
สร้ างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตังอยู
้ ร่ ิ มลาน ้าของเมือง เป็ นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภัณฑ์ประจารัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็ นจุดนัดพบและเป็ นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรี ยงราย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดมั - วังซองส์ซูซี่ - เบอร์ ลนิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองพอสต์ดมั เมืองที่กษัตริ ย์เฟรดเดอริ กมหาราชประทับ ภายใต้ การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังแห่งนี ้ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “ลิตเติ ้ลแวร์ ซายน์”ของเยอรมัน โดดเด่นด้ วยการจัด
สวนแบบขันบั
้ นได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้ อมรอบไปด้ วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่ นไปด้ วยสวนสวย ๆ เป็ นที่ชื่น
ชอบของนักท่องเทีย่ วที่ได้ มาเยือน
เข้ าสูก่ รุงเบอร์ ลนิ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน เดอะคัวฟั วชเตนดัม หรื อที่ชาวเมืองเรี ยกกันติดปากว่า “คูดมั ” ถนนช้ อปปิ ง้ และ
ย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ ลนิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เบอร์ ลนิ - กาแพงเบอร์ ลนิ - บรันเดนบวร์ ก - เดรสเดน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชม กรุ งเบอร์ ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่ มจากประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามโลก อีสต์ -ไซด์-แกลลอรี
ร่องรอยของกาแพงเบอร์ ลนิ กาแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็ นภาพวาดที่เกิดจากศิลปิ นกว่า
118 ท่าน บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆแทนคาพูดที่ได้ รับการยกย่องว่า เป็ นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สดุ ในโลก เช็คพอยท์ชาร์ ลี
เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกนั และรัสเซีย เบอร์ ลนิ โดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในเยอรมนี ประตู
บันเดนบวร์ ก สัญลักษณ์ของเมืองด้ านบนเป็ นรูปปั น้ ของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้ เป็ น
รัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้ างขึ ้นด้ วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้ นซ์แห่งแม่น ้าเอลเบ้ ” ว่ากันว่าเป็ นเมืองที่สวย งามที่สดุ ในประเทศเยอรมนี
เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้ วยผังเมืองที่เคยเจริ ญรุ่งเรื อง พระราชวังสวิงเกอร์ , เซมเพอร์
โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรื อโบสถ์แม่พระที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์, โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสานัก (Hofkirche),
พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้ มีการวางแผ่นกระเบื ้องเคลือบจากไมเซ่น
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จานวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เดรสเดน - เนิรน์แบร์ ก - โรเธนบวร์ ก (เส้ นทางสายโรแมนติก)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ ก หรื อ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานมากกว่าพันปี จารึกอยูบ่ นกาแพง
เมืองโบราณ จัตรุ ัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิร์นแบร์ ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็ นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ โรเธนบวร์ กแห่ งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในประวัติศาสตร์ ของเส้ นทาง
สายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกาแพงป้องกันเมืองดังเดิ
้ ม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอก
ถึงความรุ่งเรื องของเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตังแต่
้ ค.ศ.1274 จัตรุ ัสใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรี ยงรายล้ อมรอบไปด้ วยบ้ านกึ่งไม้ ซงุ ให้ ทา่ นมีเวลาได้ เก็บภาพประทับใจ
ย้ อนความทรงจาในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรื องอานาจในยุคกลาง หรื อเลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรเธนบวร์ ก – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์ มิช พาร์ เท่น เคียร์ เช่น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ ส้ นทางทางสายโรแมนติก ฟื สเซ่น เมืองสุดท้ ายบนถนนนี ้ เคยมีความรุ่งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยคุ โรมัน ที่ใช้ เมืองนี ้
เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า และซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
ร้ านขายของที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที่ไม่วา่ ท่านจะมาในฤดูไหน ทัศนียภาพ
จะถูกเปลีย่ นไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริ ย์ลคุ วิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้ างปราสาท 3 แห่งให้ เป็ นงดงามไม่แพ้ ที่
ใดในโลก คริ สเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาท
ตกแต่งด้ วยโทนสีฟา้ รูปสัญลักษณ์สรุ ิ ยกษัตริ ย์ และรูปหงส์ ถูกนามาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียน
เกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากร ห้ องทรงงาน, ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา
เดินทางสู่ เมืองการ์ มิชพาร์ เท่น เคียร์ เช่น เมืองสกีรีสอร์ ตชื่อดังของเยอรมนี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ATLAS Grand Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี ท่านจะได้ ชมวิวทะเลสาบที่อยูเ่ บื ้องล่าง เก็บภาพประทับใจ
จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ทาให้ เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ทงปี
ั ้ สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยูเ่ คียงคูก่ นั คือ แอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz),
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทงสิ
ั ้ ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
เดินทางเข้ าสู่ เมืองบาดไรเค่ นฮาล (Bad Reichenhall) เป็ นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้าพุร้อน สปา และเป็ นสถานที่รักษา
บาบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมเหมืองเกลือ - เบิร์ชเทสกาเด้ น – นครมิวนิค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาเที่ยวชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด เส้ นทางเก่าแก่ที่สดุ ถูกก่อตังขึ
้ ้นให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า
และการสารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี ้เต็มไปด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรี ยตอนบน
เข้ าชมเหมืองเกลือเก่าตังแต่
้ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็ นสถานที่ต้องห้ ามของบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเกลือมี
ค่าจนได้ ชื่อว่าเป็ นทองคาขาว
แต่ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเทีย่ วชมภายในทีย่ งั คงรักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ
ประการ นัง่ รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ ภเู ขาที่งดงามด้ วยแสงเสียง
บรรยากาศราวกับอยูใ่ นเหมืองจริ งเมื่อ 500 ปี ก่อน เป็ นประสบการณ์ที่นา่ จดจา

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
การจองทั
makeน่ ครมิ
yourวนิreservation)
บ่าย วร์ (Howเดินtoทางสู
ค เที่ยวชมเมือง วังเรสซิเด้ นท์, โรงละครโอเปร่า, จุดเริ่มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมเิ ลียน
สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้ั ้ านขายของแบรนด์ชื่อดัง และเป็ นที่ตงั ้
ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเทีย่ วมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจได้ กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐี ระดับโลก
จัตรุ ัสมาเรี ยน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยูบ่ นอาคารเทศบาลเมืองเก่า
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
19.00 น.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Munich Marriott Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
นครมิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
14.25 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 925
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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 Ticket
Period
Adult
With Bed
No Bed
SGL use Supp.
Adult / Child
03-12 มิถนุ ายน 2565
109,000.98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
08-17 กรกฎาคม 2565
98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
(วันอาสาฐหบูชา วันเข้ าพรรษา) 109,000.22-31 กรกฎาคม 2565
109,000.98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
05-14 สิงหาคม 2565
109,000.98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
(วันแม่ แห่ งชาติ)
07-16 ตุลาคม 2565
109,000.98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
21-31 ตุลาคม 2565
109,000.98,100.87,200.15,000
12,000 -30,000 / -22,500
อัตราค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2565
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมวังซองส์ซูซีส์ / ค่าขึ ้นยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ / ค่าเข้ าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลือ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่ ่านมี ข้อจากัดใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 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 กิโลกรัม
อัตราค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี
 ค่าใช้ จา่ ยต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะ
เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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 การที่ต้องจ่าย ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ 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
ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE 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 วิ ีซา่ 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 า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การ
ล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย และ 60 วัน
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื 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 จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีทตี่ วั๋
เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
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

