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Grand Germany Tour 10 days 
 

 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์D9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง

สมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผู ้โดยสารขาออก 
23.40 น. ออกเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 922 
 
วนัท่ี 2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เสน้ทางนิยายกรมิม ์- มารเ์บิรก์ - คาสเซล - ฮนัโนเวอร ์
05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี น าทา่นเดินทางตามเสน้ทางท่องเที่ยวสายนิยายกรมิม ์แวะเยือน มารเ์บิรก์ 

(Marburg) สองพี่นอ้งตระกลูกรมิมไ์ดไ้ปศกึษาหาความรูท้ี่เมืองนี ้ มีชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนแบบโบราณ 
และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมารเ์บิรก์ แลนดม์ารค์อนัเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถเ์ซนตอ์ลิซาเบ็ธ 
โบสถโ์กธิคในยคุแรกๆ ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเกา่ (Marketplace) แหล่งบา้นเรือนโบราณกึง่ไมแ้ละ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิรก์ สรา้งในยคุกลาง เป็นศนูยก์ลางของเสน้ทางเทพนยิายกรมิม ์ แรง
บนัดาลใจของปราสาทท าใหเ้กดิบา้นในเทพนยิาย และนิทานกรมิมห์ลายเรื่อง เช่น สโนวไ์วท ์ เจา้หญิงนิทรา หนนูอ้ย
หมวกแดง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมือง ฮนัโนเวอร ์ (Hanover) เมืองแห่งยคุเมดิวลัอนัสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ ์ แกลอร่ี ปราสาท 

คฤหาสน ์ มีจดุใหท้า่นไดถ้่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการ
สรา้งที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยู่รมิล าน า้ของเมือง เป็นศนูยร์วมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภณัฑป์ระจ ารฐั, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 3 ฮนัโนเวอร ์- พอสตด์มั - วงัซองสซ์ูซี่ - เบอรลิ์น 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองพอสตด์มั เมืองที่กษัตรยิเ์ฟรดเดอรกิมหาราชประทบั ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิปรสัเซีย 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เขา้ชม พระราชวังซองซูซีส ์พระราชวงัแหง่นีไ้ดร้บัการยกย่องวา่เป็น “ลิตเติล้แวรซ์ายน”์ของเยอรมนั โดดเด่นดว้ยการจดั

สวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสตด์มั รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวงัถงึ 5 แห่ง และรม่รื่นไปดว้ยสวนสวย ๆ เป็นท่ีชื่น
ชอบของนกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน  

 เขา้สู่กรุงเบอรลิ์น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกนัตดิปากว่า “คดูมั” ถนนชอ้ปป้ิงและ
ย่านธุรกจิอนัดบั 1 ของกรุงเบอรลิ์น 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 เบอรลิ์น - ก าแพงเบอรลิ์น - บรนัเดนบวรก์ - เดรสเดน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เที่ยวชม กรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวตัิศาสตรใ์นชว่งสงครามโลก อีสต-์ไซด-์แกลลอร ี

รอ่งรอยของก าแพงเบอรลิ์น ก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา่ 
118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวตา่งๆแทนค าพดูที่ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นภาพเขยีนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก เชค็พอยทช์ารลี์ 
เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมรกินัและรสัเซีย เบอรลิ์นโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ี่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนี ประตู
บนัเดนบวรก์ สญัลกัษณข์องเมอืงดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแหง่ชยัชนะสีทองเด่นตระหงา่น ไรชส์ตทัด ์ อาคารท่ีใชเ้ป็น
รฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์หง่แม่น า้เอลเบ”้ ว่ากนัวา่เป็นเมืองที่สวย งามที่สดุในประเทศเยอรมน ี

เมืองแหง่ศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก งดงามดว้ยผงัเมืองที่เคยเจรญิรุง่เรือง พระราชวงัสวงิเกอร,์ เซมเพอร ์  
โอเปรา่, โบสถเ์ฟราเอ่น หรือโบสถแ์ม่พระท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ, โบสถค์รอยซ ์ ท่ีเก่าแก่ของเมือง, โบสถแ์ห่งราชส านกั (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑด์า้นการขนส่ง ที่มีการรา่งภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ไดม้ีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น 
จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 5 เดรสเดน - เนิรนแ์บรก์ - โรเธนบวรก์ (เสน้ทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เนิรน์แบรก์ หรือ นเูรม็เบิรก์ ยา่นเมืองเก่า (Altstadt) มีประวตัศิาสตรย์าวนานมากกว่าพนัปีจารกึอยู่บนก าแพง

เมืองโบราณ จตัรุสัตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิรน์แบรก์ โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถา่ยภาพสวยของเมอืง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ โรเธนบวรก์แห่งเทาเบอร ์(Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็นส่วนหนึง่ในประวตัิศาสตรข์องเสน้ทาง

สายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงป้องกนัเมืองดัง้เดิม จินตนาการถงึเมืองคลาสสิคในยคุกลาง บ่งบอก
ถึงความรุง่เรืองของเมืองที่เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ไวน,์ โค, กระบือ และขนสตัว ์ มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัรุสัใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถเ์ซนตจ์าคอบ เรียงรายลอ้มรอบไปดว้ยบา้นกึ่งไมซ้งุ ใหท้า่นมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 
ยอ้นความทรงจ าในยคุอศัวิน หรือขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลาง หรือเลือกซือ้สินคา้ต่างๆ ท่ีผลิตในเมืองนี ้

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 โรเธนบวรก์ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ชน่ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เดินทางสู่เสน้ทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสดุทา้ยบนถนนนี ้ เคยมีความรุง่เรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใชเ้มืองนี ้

เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
รา้นขายของที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์มรดกอนัล า้คา่แห่งรฐับาวาเรยี ปราสาท 4 ฤดทูี่ไม่วา่ท่านจะมาในฤดไูหน ทศันียภาพ

จะถกูเปล่ียนไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตรยิล์คุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งใหเ้ป็นงดงามไมแ่พท้ี่
ใดในโลก ครสิเตยีน จงัค ์ ผูอ้อกแบบปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์ ภายในตวัปราสาท
ตกแตง่ดว้ยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณส์รุยิกษัตรยิ ์ และรูปหงส ์ ถกูน ามาประดบัเพิ่มความสวยอย่างอลงัการ ภาพเขยีน
เก่ียวกบัเรื่องราวอปุรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 เดินทางสู่ เมืองการม์ิชพารเ์ท่น  เคียรเ์ช่น เมืองสกีรีสอรต์ชื่อดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 ยอดเขาชกุสปิตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาซกุสปิตเซ ่ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งล่าง เก็บภาพประทบัใจ

จากจดุชมววิบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ท าใหเ้กดิกิจกรรมการท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรูอ้น เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคยีงคู่กนัคือ แอลป์สปิตซ ์ (Alpspitz),  
ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึ่งลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเขา้สู่ เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พรุอ้น สปา และเป็นสถานท่ีรกัษา

บ าบดัสขุภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพกัผ่อนของชาวยโุรป  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 8 เที่ยวชมเหมืองเกลือ - เบิรช์เทสกาเดน้ – นครมวินิค 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าเที่ยวชมเมือง เบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพนโ์รด้ เสน้ทางเก่าแก่ที่สดุถกูก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้

และการส ารวจหาเกลือและสินแร ่เมืองเก่าแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
เขา้ชมเหมืองเกลือเกา่ตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบคุคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมี
ค่าจนไดช้ื่อวา่เป็นทองค าขาว แต่ในปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายในท่ียงัคงรกัษาสภาพเดิมไวท้กุ
ประการ นั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาที่งดงามดว้ยแสงเสียง 
บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณท์ี่น่าจดจ า 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนคิ เที่ยวชมเมอืง วงัเรสซิเดน้ท,์ โรงละครโอเปรา่, จดุเริม่ตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมเิลียน 
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สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอกีแห่งหน่ึงของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้รา้นขายของแบรนดช์ื่อดงั และเป็นท่ีตัง้
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจไดก้ระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดบัโลก 
จตัรุสัมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเที่ยวมกัจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเกา่ 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบักรุงเทพ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925 
วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีขอ้ก าหนดใหน้กัท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไดแ้บบไม่ตอ้งกกัตวั โดยหากคณุไดร้บัวคัซีนท่ี
ไดร้บัการอนมุตัิอย่างครบถว้นอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซนีท่ีเยอรมนียอมรบั 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 

06 – 15 พฤษภาคม 2565 107,000.- 96,300.- 85,600.- 15,000 12,000 -30,000 / -22,500 
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 

อตัราคา่ทวัรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่01 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมวงัซองสซ์ูซีส ์/ ค่าขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ เหมืองเกลือ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
อตัราคา่ทวัรไ์ม่รวม : 
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 ค่าใชจ้า่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รฐัก าหนด 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 
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เงือ่นไขการจองทวัร ์

 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดนิทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยูใ่นเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แนใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอ
แนะน าใหท้า่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงนิค่า
ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ย และ 60 วนั
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปี
ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 


