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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. ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 922 
 
วนัท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮนัโนเวอร์ 
05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าทา่นเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน มาร์เบิร์ก 

(Marburg) สองพี่น้องตระกลูกริมม์ได้ไปศกึษาหาความรู้ที่เมืองนี ้ มีชื่อเร่ืองสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ 
และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอนัเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ 
โบสถ์โกธิคในยคุแรกๆ ที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเกา่ (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึง่ไม้และ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

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

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่เมือง ฮนัโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยคุเมดิวลัอนัสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ แกลอร่ี ปราสาท 

คฤหาสน์ มีจดุให้ทา่นได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์กส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการ
สร้างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยู่ริมล าน า้ของเมือง เป็นศนูย์รวมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภณัฑ์ประจ ารัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 3 ฮนัโนเวอร์ - พอสต์ดมั - วงัซองส์ซูซี่ - เบอร์ลิน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองพอสต์ดมั เมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทบั ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดิปรัสเซีย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวงัแหง่นีไ้ด้รับการยกย่องวา่เป็น “ลิตเติล้แวร์ซายน์”ของเยอรมนั โดดเด่นด้วยการจดั

สวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ 5 แห่ง และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นท่ีชื่น
ชอบของนกัท่องเทีย่วที่ได้มาเยือน  

 เข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกนัตดิปากว่า “คดูมั” ถนนช้อปปิง้และ
ย่านธุรกจิอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 เบอร์ลิน - ก าแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เร่ิมจากประวตัิศาสตร์ในชว่งสงครามโลก อีสต์-ไซด-์แกลลอรี 

ร่องรอยของก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา่ 
118 ท่าน บอกเล่าเร่ืองราวตา่งๆแทนค าพดูที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขยีนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก เชค็พอยท์ชาร์ลี 
เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกนัและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ทีใ่หญ่ที่สดุในเยอรมนี ประตู
บนัเดนบวร์ก สญัลกัษณ์ของเมอืงด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแหง่ชยัชนะสีทองเด่นตระหงา่น ไรช์สตทัด์ อาคารท่ีใช้เป็น
รัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แหง่แม่น า้เอลเบ้” ว่ากนัวา่เป็นเมืองที่สวย งามที่สดุในประเทศเยอรมน ี

เมืองแหง่ศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก งดงามด้วยผงัเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวงัสวงิเกอร์, เซมเพอร์   
โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ, โบสถ์ครอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชส านกั (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น 
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จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 5 เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นเูร็มเบิร์ก ยา่นเมืองเก่า (Altstadt) มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่าพนัปีจารึกอยู่บนก าแพง

เมืองโบราณ จตัรัุสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถา่ยภาพสวยของเมอืง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของเส้นทาง

สายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงป้องกนัเมืองดัง้เดิม จินตนาการถงึเมืองคลาสสิคในยคุกลาง บ่งบอก
ถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศนูย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสตัว์ มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซงุ ให้ทา่นมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ 
ย้อนความทรงจ าในยคุอศัวิน หรือขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลาง หรือเลือกซือ้สินค้าต่างๆ ท่ีผลิตในเมืองนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 โรเธนบวร์ก – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เชน่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เดินทางสู่เส้นทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนนี ้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใช้เมืองนี ้

เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้า และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
ร้านขายของที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอนัล า้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดทูี่ไม่วา่ท่านจะมาในฤดไูหน ทศันียภาพ

จะถกูเปล่ียนไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตริย์ลคุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป็นงดงามไมแ่พ้ที่
ใดในโลก คริสเตยีน จงัค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายในตวัปราสาท
ตกแตง่ด้วยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณ์สริุยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถกูน ามาประดบัเพิ่มความสวยอย่างอลงัการ ภาพเขยีน
เก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น  เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 ยอดเขาชกุสปิตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาซกุสปิตเซ่ ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งล่าง เก็บภาพประทบัใจ

จากจดุชมววิบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ท าให้เกดิกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรู้อน เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคยีงคู่กนัคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz),  
ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเข้าสู่ เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พรุ้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา

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

และการส ารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแหง่นีเ้ต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
เข้าชมเหมืองเกลือเกา่ตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไป เนื่องจากเกลือมี
ค่าจนได้ชื่อวา่เป็นทองค าขาว แต่ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเที่ยวได้เข้าเทีย่วชมภายในท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไว้ทกุ
ประการ นัง่รถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภเูขาที่งดงามด้วยแสงเสียง 
บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ า 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนคิ เที่ยวชมเมอืง วงัเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมเิลียน 

สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอกีแห่งหน่ึงของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์ชื่อดงั และเป็นท่ีตัง้
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเทีย่วมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดบัโลก 
จตัรัุสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเที่ยวมกัจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเกา่ 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบักรุงเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG 925 
วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดให้นกัท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเทีย่วได้แบบไม่ต้องกกัตวั โดยหากคณุได้รับวคัซีนท่ี
ได้รับการอนมุตัิอย่างครบถ้วนอยา่งน้อย 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 

05-14 ส.ค. 2565 

128,000.- 115,000.- 102,000.- 15,000 12,000.- 
-39,000.-/ 
-29,000.- 

 

16-25 ต.ค. 2565 
18-27 พ.ย. 2565 
09-18 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 
21-30 ม.ค. 66 
10-19 ก.พ. 66 
17-26 ม.ีค. 66 
07-16 เม.ษ. 66 

***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 
28 เม.ษ. 66 -07 พ.ค. 66 

05-16 พ.ค. 66 
อตัราคา่ทวัร์รวม : 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเข้าชมวงัซองส์ซูซีส์ / ค่าขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลือ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่่านมีข้อจ ากดัใน

การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเก้น)  
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
อตัราคา่ทวัร์ไม่รวม : 
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 ค่าใช้จา่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รัฐก าหนด 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 
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การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ
เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ
ช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้ เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการ
จองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร์** 
• การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคี่าใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
3. ค่าใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่นไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่นเงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แนใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงนิค่า
ทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 
การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย และ 60 วนั
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี
ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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