
 

EUR11_Grand Germany 10 D_2022                      1/4 

แกรนดเ์ยอรมนี  วนั 
Grand Germany Tour 10 days 

แฟรงคเ์ฟิรต์ - มารเ์บิรก์ - คาสเซล – ฮนัโนเวอร ์- พอรต์สดมั - กรงุเบอรลิ์น - เดรสเดน - เนิรน์แบรก์ 

โรเธนบวรก์ - ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสน์ - การมิ์ช พารเ์ท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค 
 
 
 
 

วนัที 1 กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิร์ต  
.  น. พร้อมคณะท ี สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารโดยสารระหว่างประเทศ ชนั  ประต ู  เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนนัเชิญรอ ณ ห้องพกัผู้  โดยสารขาออก 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเทยีวบินที  TG 922 
 
วนัที 2 แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮนัโนเวอร์ 

.  น. ถึง ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นําท่านเดินทางตามเส้นทางท่องเทียวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน เมือง
มาร์เบิร์ก (Marburg) สองพน้ีองตระกลูกริมม์ได้ไปศกึษาหาความรู้ทีเมืองนี มชีือเรืองสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบ
โบราณ และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอนัเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซา
เบ็ธ โบสถ์โกธิคในยคุแรกๆ ทีสร้างขึนในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึงไม้และ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค  

 จากนนั เดินทางสู่ เมืองคาสเซล (Kassel) ชม ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยุคกลาง เป็นศนูย์กลางของเส้นทางเทพนิยาย
กริมม์ แรงบนัดาลใจของปราสาททําให้เกิดบ้านในเทพนยิาย และนิทานกริมม์หลายเรือง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนู
น้อยหมวกแดง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองฮนัโนเวอร์ (Hanover) เมืองแหง่ยคุกลางอนัสวยงาม เป็นทีตงัของพิพิธภณัฑ์ แกลอรี ปราสาท คฤหาสน์ มี

จดุให้ทา่นได้ถา่ยรูปหลายแหง่ ศาลาวา่การเมืองใหม่ แลนด์มาร์กสําคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสร้างทีสวยงาม 
เขตเมืองเกา่ (Old town and Leineschloss) ตงัอยู่ริมลํานําของเมือง เป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพธิภณัฑ์ประจํารัฐ, 
เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

18.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 
วนัที  ฮนัโนเวอร์ - พอสต์ดมั  - กรุงเบอร์ลิน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองพอสต์ดมั เมืองทกีษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชทรงประทบั ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดิปรัสเซีย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าชม พระราชวงัซองซซีูส์ พระราชวงัแห่งนีได้รับการยกย่องวา่เป็น “ลิตเติลแวร์ซายส์”ของเยอรมนั โดดเด่นด้วย

การจดัสวนแบบขนับนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ  แห่ง และร่มรืนไปด้วยสวนสวย ๆ 
เป็นทีชืนชอบของนกัท่องเทียวทีได้มาเยือน  

 จากนนัเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมน ีให้ทา่นได้ช้อปปิง ย่านเดอะควัฟัวชเตนดมั หรือทีชาวเมอืงเรียกกนั
ติดปากว่า “คดูมั” ถนนช้อปปิงและย่านธุรกิจอนัดบั  ของกรุงเบอร์ลิน 

18.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Inter Continental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที  เบอร์ลิน - กําแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 นําท่านเทียวชมเมืองหลวงกรุงเบอร์ลินอันงามสง่าของเยอรมนี เริมจากสถานทีประวตัิศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-

ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกําแพงเบอร์ลิน กําแพงทีมีความยาวกว่า  ไมล์ สูง  เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเกิด
จากศิลปินกว่า  ท่าน บอกเล่าเรืองราวต่างๆ แทนคําพูดทีได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะทียาวทีสดุในโลก 
เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ทีใหญ่ทสีดุใน
เยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ 
อาคารทีใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึนด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่นําเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองทีสวย งามทีสดุในประเทศเยอรมนี 

เมืองแห่งศิลปวฒันธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองทีเคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวังสวิงเกอร์, เซมเพอร์   
โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระทีศักดิสิทธิ, โบสถ์ครอยซ์ ทีเก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสํานัก (Hofkirche), 
พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ทีมีการร่างภาพบนฝาผนังนี จนในปี ค.ศ.  ได้มีการวางแผ่นกระเบืองเคลือบจากไมเซ่น 
จํานวน ,  แผ่น ลงไปบนรูป 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Hilton Dresden Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัที 5 เดรสเดน - เนริน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเกา่ (Altstadt) มปีระวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่าพนัปีจารึกอยู่บนกําแพง

เมืองโบราณ จตัุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมอืง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนงึในประวตัศิาสตร์ของเส้นทางสาย

โรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกําแพงป้องกันเมืองดงัเดิม จินตนาการถงึเมืองคลาสสิคในยคุกลาง บ่งบอกถงึ
ความรุ่งเรืองของเมืองทีเป็นศนูย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบอื และขนสตัว์ มมีาตงัแต่ ค.ศ.  จตัรัุสใจกลางเมือง 
ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนตจ์าคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกงึไม้ซงุ ให้ทา่นมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อน
ความทรงจาํในยุคอศัวิน หรือขนุนางเรืองอํานาจในยคุกลาง หรือเลือกซือสินค้าตา่งๆ ทีผลิตในเมืองนี 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัที  โรเธนบวร์ก – ฟืสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มชิ พาร์เทน่ เคียร์เชน่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองฟืสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนน ี เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตงัแต่ยคุโรมนั ทใีช้เมืองนีเป็นจดุแวะพกัขนถ่าย

สินค้า และซือขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองทีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมทีพกั ตลอดจนร้านขายของทีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอนัลําค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท  ฤดทูไีม่ว่าทา่นจะมาในฤดไูหน 

ทศันียภาพจะถูกเปลียนไปโดยงดงามแตกต่างกนั กษัตริย์ลคุวิคที 2 ทรงมีพระประสงค์ทีจะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป็น
งดงามไม่แพ้ทใีดในโลก คริสเตยีน จงัค ์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายใน
ตวัปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณ์สริุยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถกูนํามาประดบัเพมิความสวยอยา่งอลงัการ 
ภาพเขียนเกียวกบัเรืองราวอปุรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากทีจะพรรณนา 

 เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น  เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชือดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัที  ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 นําท่านขึนสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาทีสงูทสีดุในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบทีอยูเ่บืองล่าง เก็บภาพประทบัใจ

จากจุดชมววิบนยอดเขาทีสงู ,  เมตร ทําให้เกดิกิจกรรมการท่องเทียวได้ทงัปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรู้อน เมือ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง  ประเทศ ยอดเขาทีอยู่เคยีงคู่กนัคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz),  
ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซงึล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทงัสิน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเข้าสู ่ เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนําพรุ้อน สปา และเป็นสถานทีรักษา

บําบดัสขุภาพ และแหล่งท่องเทียวพกัผ่อนของชาวยโุรป  
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัที  เบิร์ชเทสกาเด้น – นครมวินิค 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 เดินทางสู่ เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเกา่แก่ทีสดุถกูก่อตงัขึนให้เป็นศนูย์กลางทางการค้าและ
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การสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมอืงเกา่แห่งนีเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
เข้าชม เหมืองเกลือเกา่ ตงัแต่ ค.ศ.  ในสมยัโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานทีต้องห้ามของบคุคลทวัไป เนืองจากเกลือ
มีค่าจนได้ชือว่าเป็นทองคาํขาว แต่ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัทอ่งเทียวได้เข้าเทยีวชมภายในทียงัคงรักษาสภาพเดมิไว้ทกุ
ประการ นงัรถรางลอดอโุมงคย์าว  เมตร ไปยงัถําเกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภเูขาทีงดงามด้วยแสงเสียง 
บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจริงเมือ  ปีก่อน เป็นประสบการณ์ทีน่าจดจํา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ นครมิวนิค เทยีวชมเมอืง ผ่านชมเรสซเิด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จดุเริมต้นของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิม-ิ

เลียน สร้างขึนในศตวรรษที  ได้ชือว่าเป็นถนนทีสวยอีกแหง่หนงึของเมืองนี เป็นทีตงัร้านขายของแบรนด์ชือดงั และเป็น
ทตีงัของโรงแรมหรูระดบั  ดาว นกัท่องเทียวมาเดินเล่นบนถนนสายนี อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดับโลก 
จตัุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเทียวมกัจะไม่พลาดทีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา ทีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเกา่ 
จะออกมาเต้นรําเวลา .  น. และ .  น. ของทกุวนั 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัที 9 นครมิวนิค – กรุงเทพ ฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินท ี TG 925 
วนัที 10 กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีข้อกําหนดให้นกัท่องเทียวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเทียวได้แบบไม่ต้องกกัตวั โดยหากคณุได้รับวคัซีนที
ได้รับการอนมุตัิอย่างครบถ้วนอยา่งน้อย  วนัก่อนเดินทาง วคัซนีทีเยอรมนียอมรับ 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 

-  ม.ีค.  

 เม.ย. –  พ.ค.  

 –  พ.ค.  

135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- 39,000/29,000.- 

-  เม.ย.  139,000.- 126,000.- 112,000.- 15,000.- 12,000.- 45,000/33,000.- 
อัตราค่าทัวร์รวม : 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชอืเพลิง ณ วันที  กรกฎาคม  
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าชมวงัซองส์ซูซีส์ / ค่าขึนยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลือ 
 โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจํากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือความเหมาะสม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเก้น)  
 ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสินเชิง จากอบุตัิเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุ -  ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั , ,  บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ , ,  บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน ,  บาท 
ทงันคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน  กิโลกรัม 
อตัราคา่ทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถนิ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครืองดมืในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและเครืองดืมทสีงั

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม 
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เงอืนไขการจองทวัร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจําล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้
เดินทางหนึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง ซงึเงินมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์ส่วนที
เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงอืนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนอืงจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อืออาํนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปน ี

1. เด็กทมีอีายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุมีีความจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั  **คืนเงนิมดัจาํ** 

(หกัค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายไปแล้ว) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั **คืนเงินมดัจํา %** 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงนิค่าทวัร์** 

 การจ่ายค่าบริการคืนให้แกน่กัท่องเทียว หากผู้ประกอบธุรกิจนาํเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียว ให้นํามาหกัจากเงิน

ค่าบริการทีต้องจ่าย ทงันีให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปน ี
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดําเนนิการ 

2. ค่ามดัจํา หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครืองบิน 

3. ค่าใช้จา่ยทจีําเป็นอนื 
ในกรณีค่าใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวตามวรรคหนึง สงูกวา่เงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียวไม่ได้ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงอืนไขหนงึ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนัตามกําหนดเวลา ทาง

บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชอืตวัเท่านนั และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่่าด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามอนั
เป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวข้างต้น 

ในกรณีทที่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกวา่การยืนขอวีซ่า

แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทาง ตํากวา่ 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอ

สงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจําเป็นสดุวสิยัดงันี การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, 

ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีข้าเมอืง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงค์จะขอเปลยีนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วง

เทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน

เรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง

บริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์สว่นทีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํามนัเชอืเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

คิดตามอตัราทีทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 1 มกราคม 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพมิทีทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

 


