
 

 

 

Grand Germany Tour 10 days 
 
 
 
 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง

สมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้  โดยสารขาออก 
23.40 น. ออกเดินทางสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 922 
 
วนัท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮนัโนเวอร์ 
05.55 น. ถึงทา่อากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าทา่นเดินทางตามเส้นทางทอ่งเที่ยวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน มาร์เบิร์ก 

(Marburg) สองพี่น้องตระกลูกริมม์ได้ไปศกึษาหาความรู้ที่เมืองนี ้ มีช่ือเร่ืองสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ 
และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอนัเก่าแก่โดดเดน่บนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลซิาเบ็ธ 
โบสถ์โกธิคในยคุแรกๆ ที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเกา่ (Marketplace) แหลง่บ้านเรือนโบราณกึง่ไม้และ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยคุกลาง เป็นศนูย์กลางของเส้นทางเทพนยิายกริมม์ แรง
บนัดาลใจของปราสาทท าให้เกิดบ้านในเทพนยิาย และนิทานกริมม์หลายเร่ือง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนนู้อย
หมวกแดง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางเข้าสูเ่มือง ฮนัโนเวอร์ (Hanover) เมืองแหง่ยคุเมดิวลัอนัสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ แกลอร่ี ปราสาท 

คฤหาสน์ มีจดุให้ทา่นได้ถ่ายรูปหลายแหง่ ศาลาวา่การเมืองใหม ่ แลนด์มาร์กส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการ
สร้างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยูริ่มล าน า้ของเมือง เป็นศนูย์รวมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภณัฑ์ประจ ารัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหลง่อาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 3 ฮนัโนเวอร์ - พอสต์ดมั - วงัซองส์ซูซี่ - เบอร์ลนิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพอสต์ดมั เมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทบั ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดิปรัสเซีย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวงัแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็น “ลติเติล้แวร์ซายน์”ของเยอรมนั โดดเดน่ด้วยการจดั

สวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ 5 แหง่ และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นท่ีช่ืน
ชอบของนกัทอ่งเทีย่วที่ได้มาเยือน  

 เข้าสูก่รุงเบอร์ลนิ ให้ทา่นได้ช้อปปิง้ยา่น เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกนัตดิปากวา่ “คดูมั” ถนนช้อปปิง้และ
ยา่นธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลนิ 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 เบอร์ลนิ - ก าแพงเบอร์ลนิ - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เร่ิมจากประวตัิศาสตร์ในชว่งสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี 

ร่องรอยของก าแพงเบอร์ลนิ ก าแพงที่มีความยาวกวา่ 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา่ 
118 ทา่น บอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆแทนค าพดูที่ได้รับการยกยอ่งวา่ เป็นภาพเขยีนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก เช็คพอยท์ชาร์ล ี
เขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย เบอร์ลนิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ทีใ่หญ่ที่สดุในเยอรมนี ประตู
บนัเดนบวร์ก สญัลกัษณ์ของเมอืงด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น ไรช์สตทัด์ อาคารท่ีใช้เป็น
รัฐสภาแหง่เยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลยีนเรอเนสซองส์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู ่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แหง่แมน่ า้เอลเบ้” วา่กนัวา่เป็นเมืองที่สวย งามที่สดุในประเทศเยอรมน ี

เมืองแหง่ศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก งดงามด้วยผงัเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวงัสวงิเกอร์, เซมเพอร์   
โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอน่ หรือโบสถ์แมพ่ระท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ, โบสถ์ครอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แหง่ราชส านกั (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑ์ด้านการขนสง่ ที่มีการร่างภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผน่กระเบือ้งเคลอืบจากไมเซน่ 



 

 

จ านวน 24,000 แผน่ ลงไปบนรูป 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 5 เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู ่เนิร์นแบร์ก หรือ นเูร็มเบิร์ก ยา่นเมืองเก่า (Altstadt) มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกวา่พนัปีจารึกอยูบ่นก าแพง

เมืองโบราณ จตัรัุสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือปอ้มปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิร์นแบร์ก โดดเดน่บนเนินเขาเป็นฉากในการถา่ยภาพสวยของเมอืง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสู ่โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของเส้นทาง

สายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงปอ้งกนัเมืองดัง้เดิม จินตนาการถงึเมืองคลาสสคิในยคุกลาง บง่บอก
ถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศนูย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสตัว์ มีมาตัง้แต ่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซงุ ให้ทา่นมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ 
ย้อนความทรงจ าในยคุอศัวิน หรือขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลาง หรือเลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ท่ีผลติในเมืองนี  ้

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 โรเธนบวร์ก – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช พาร์เทน่ เคียร์เชน่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เดินทางสูเ่ส้นทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซน่ เมืองสดุท้ายบนถนนนี ้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ที่ใช้เมืองนี ้

เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
ร้านขายของที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอนัล า้คา่แหง่รัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดทูี่ไมว่า่ทา่นจะมาในฤดไูหน ทศันียภาพ

จะถกูเปลีย่นไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตริย์ลคุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แหง่ให้เป็นงดงามไมแ่พ้ที่
ใดในโลก คริสเตยีน จงัค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายในตวัปราสาท
ตกแตง่ด้วยโทนสฟีา้ รูปสญัลกัษณ์สริุยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถกูน ามาประดบัเพิ่มความสวยอยา่งอลงัการ ภาพเขยีน
เก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 เดินทางสู ่เมืองการ์มิชพาร์เทน่  เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตช่ือดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 ยอดเขาชกุสปิตเซ ่– บาดไรเคน่ฮาล 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ทา่นจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ

จากจดุชมววิบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ท าให้เกิดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวได้ทัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรู้อน เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยูเ่คยีงคูก่นัคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz),  
ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเข้าสู ่เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแหง่บอ่เกลอื บอ่น า้พรุ้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา

บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเที่ยวพกัผอ่นของชาวยโุรป  
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 8 เที่ยวชมเหมืองเกลอื - เบิร์ชเทสกาเด้น – นครมวินิค 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าเที่ยวชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สดุถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า

และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ เมืองเก่าแหง่นีเ้ต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
เข้าชมเหมืองเกลอืเกา่ตัง้แต ่ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมืองเกลอืเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไป เนื่องจากเกลอืมี
คา่จนได้ช่ือวา่เป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัทอ่งเที่ยวได้เข้าเทีย่วชมภายในท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไว้ทกุ
ประการ นัง่รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภเูขาที่งดงามด้วยแสงเสยีง 
บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่นา่จดจ า 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูน่ครมิวนคิ เที่ยวชมเมอืง วงัเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมเิลยีน 

สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอกีแหง่หนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์ช่ือดงั และเป็นท่ีตัง้
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัทอ่งเทีย่วมาเดินเลน่บนถนนสายนี ้ อาจได้กระทบไหลด่ารา หรือ มหาเศรษฐีระดบัโลก 
จตัรัุสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านกัทอ่งเที่ยวมกัจะไมพ่ลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเกา่ 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบักรุงเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG 925 
วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดให้นกัทอ่งเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปทอ่งเทีย่วได้แบบไมต้่องกกัตวั โดยหากคณุได้รับวคัซีนท่ี
ได้รับการอนมุตัิอยา่งครบถ้วนอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซนีท่ีเยอรมนียอมรับ 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 

03-12 มิถุนายน 2565 109,000.- 98,100.- 87,200.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
08-17 กรกฎาคม 2565 

(วนัอาสาฐหบูชา วนัเข้าพรรษา) 109,000.- 98,100.- 87,200.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 

22-31 กรกฎาคม 2565 109,000.- 98,100.- 87,200.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
05-14 สงิหาคม 2565 

(วนัแม่แห่งชาติ) 109,000.- 98,100.- 87,200.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 

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 

อตัราคา่ทวัร์รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 มกราคม 2565 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมวงัซองส์ซูซีส์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลอื 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่่านมีข้อจ ากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
อตัราคา่ทวัร์ไมร่วม : 
 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 คา่ใช้จา่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รัฐก าหนด 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 



 

 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 60,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอื
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัทอ่งเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ให้น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรือ คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย และ 60 วนั
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี
ใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่าย
สว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 


