
 

 

 
 



 

 

 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) 
เท่ียวบนิท่ี QR833 (20.30-23.20) / QR69 (01.40-07.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.45 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่
บนเคร่ือง) 

วันที่ 2  แฟรงค์เฟิร์ต-มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว-จัตุรัสโรเมอร์-เซนต์กอล 
  ล่องเรือแม่น า้ไรน์-บ๊อบพาร์ด-ไฮเดลเบร์ิก 



 

07.15 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเ ข้าเ มืองแล้ว  น าท่าน
เดนิทางสูต่วัเมืองแฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt) มหา
นครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอนั
เฟ่ืองฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึก
สงูเสียดฟ้า ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของธนาคารกลาง
ยโุรป และตลาดหลกัทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการ
เงิน น าท่านชมด้านนอกและเก็บภาพคู่กับมหา
วิหารเซนต์บาร์โธโลมิว(St. Bartholomew’s 
Cathedral)  ห รือ  Imperial Cathedral of Saint 
Bartholomew เป็นท่ีประดิษฐานของพระธาตุ
สว่นกระโหลกหน้าผากของนกับญุบาร์โธโลมิว ซึง่
เป็นหนึ่งในสิบสองอคัรสาวกรุ่นแรกของพระเยชู
คริสต์ และยังเป็นสถานท่ีท่ีใช้ประกอบพระราช
พิธีพระบรมราชาภิเษกให้กับจกัรพรรดิโรมนั จึง
เป็นศนูย์รวมใจของคริสตศาสนิกชน และยงัเป็น
แลนด์มาร์กสะท้อนประวตัิศาสตร์อนัส าคญัและ
ยิ่งใหญ่ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ตอีกด้วย จากน าท่าน
ชมจัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) โรเมอร์ ศาลา
กลางท่ีบูรณะขึน้จากบ้านหลังใหญ่ในยุคกลาง 
และสร้างสถาปัตยกรรมในแบบเดียวกันออกมา
เป็นเมืองเก่าขนาดย่อมเรียกว่าย่านโรเมอร์เบิร์ก 
ท่ีมีอาคารร้านค้าและร้านอาหารสีสนัสวยงามเรียงราย เป็นหนึ่งในจดุแลนด์มาร์กท่ีได้รับความนิยม  ให้
ท่านได้อิสระเดินเล่น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์กอล(St. Goar) เมืองเล็กๆ ริมแม่น า้ไรน์ท่ี
แสนเงียบสงบ น าท่านล่องเรือแม่น า้ไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝ่ังแม่น า้สองข้างทางการท่านได้
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ชมความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น า้ไรน์จน
มาถึงทา่เรือเมืองบ๊อบพาร์ด(Boppard) 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant 
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ไ ฮ เ ด ล เ บิ ร์ ก

(Heidelberg) หรือท่ีคนเยอรมนัจะออกเสียงว่าไฮ
เดลแบร์ก  ตัวเมืองตัง้อยู่ ฝ่ังริมแม่น า้เนคคาร์
(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขา
เหนือตัวเมืองเป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียวหลัก ติด
อนัดบัเมืองสวยน่าเท่ียวอนัดบัต้นๆ และยงัมีเขต
เมืองเก่าท่ีกว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดใน
เยอรมนี เพราะไม่ถกูโดนถล่มในช่วงสงคารมโลก
ครัง้ท่ี 2 แม้ว่าตวัปราสาทไฮเดลเบิร์ก จะมีร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นบาดแผลท่ีเกิดขึน้ใน
ยคุสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชองบลัลงัก์กบัพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 
1693 สถานท่ีท่องเท่ียวมีตัง้แต่จัตุรัสกลางเมืองท่ีสวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุค
สะพานหินเก่าและมหาวิทยาลยัช่ือดงั สิ่งเหลา่นีล้้วนท าให้ไฮเดลเบร์ิก เป็นเมืองสวยงามท่ีต้องมาสมัผสั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Chinese Restaurant 
พักที่ Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่า   

 
วันที่ 3  ไฮเดลเบร์ิก-ปราสามไฮเดลเบร์ิก-สตุทท์การ์ท-จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์-ปราสาทใหม่ 
  พพิธิภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์- Outletcity Metzingen 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้ชมปราสาทไฮเดลเบิร์กโดยรถราง(Funicular) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) 
อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตัง้ตระหง่านอยู่บน
เชิงเขาในย่านเมืองเก่าของกรุงไฮเดลเบิ ร์ก
( Heidelberg) ส ร้ า ง จ า ก หิ น ท ร า ย แ ด ง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรอเนสซองซ์ ทศันียภาพ
จากด้านบนปราสาทจะเห็นเมืองด้านล่าง และ
แม่น า้เนคคาร์(Neckar River) ด้านบนภายใน
ปราสาทมีถังไวน์ที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก  สูงถึง 7 
เมตร กว้าง 8 เมตร และเก็บไวน์ได้ถึง 220,000 ลิตร เอาไว้เก็บภาษีไวน์ท่ีได้มาจากชาวบ้าน นอกจากนัน้
ยงัมีพิพิธภณัฑ์เภสชัวิทยา จดัแสดงยาตา่งๆ และมีการค้นพบยาแอสไพริน ยาลดไข้ครัง้แรกของโลก ท่ีน่ี



 

เคยเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า และถูกเผาท าลายเม่ือในสมัยสงคราม ถึงแม้จะเหลือแค่เพียงซาก
ปรักหกัพงั แตก็่ยงัคงความสวยงามอยู่ เป็นจดุถ่ายภาพสดุประทบัใจท่ีห้ามพลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Thai Restaurant 
น าท่านเดินทางสู่เมืองสตุทท์การ์ท(Stuttgart) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมัน ตัง้อยู่
บ ริ เ วณป่าด า (Black Forest) โดย เ ป็น เ มื อง
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกแห่งของ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรใหม่ มีบริษัทท่ี
มีช่ือเสียงได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิวเลตต์-แพค
การ์ด และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์เช่ นัน้ได้ใช้
ตราประจ าเมืองสตทุท์การ์ทมาเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญลักษณ์เคร่ืองหมายการค้าด้วย สตุทท์การ์ท
เป็นต้นก าเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ นอกจากนีย้งัมีบริษัทรถยนต์ท่ีมีช่ือเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
พอร์เช่ มายบัค รวมถึงรถต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน  น าท่านชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์

(Schlossplatz) จตัรัุสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ ถกูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1746-1807 มีสถานท่ี
ส าคญัๆ อาทิ ปราสาทใหม่(New Castle) ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน า้พุ สถานี

รถไฟหลัก อิสระให้ทา่นเดนิเลน่ จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพธิภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์(The Mercedes-

Benz Museum) ตัง้อยู่บริเวณหน้าประตโูรงงานหลกั และส านกังานใหญ่ของ Daimler AG แห่งเมืองส
ตทุท์การ์ท ประเทศเยอรมนั ซึ่งรถยนต์คนัแรกของโลกถูกคิดค้นและผลิตขึน้ท่ีน่ีโดย Karl Benz เม่ือปี 
ค.ศ. 1886 Mercedes-Benz ใช้เงินทนุสงูถึงกวา่ 150 ล้านยโูร หรือกวา่ 6 พนัล้านบาท เพ่ือสร้างอาคาร 
9 ชัน้ บนพืน้ท่ีกว่า 16,500 ตร.ม. เพ่ือจดัแสดงชิน้งานกว่า 1,500 ชิน้ และรถยนต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์
กว่า 160 คนั โดยออกแบบอย่างทนัสมยัล า้ยคุ สถานท่ีนี ้ไม่ใช่เพียงแคส่ถานท่ีโชว์รถยนต์ แตถื่อว่าเป็น
สถานท่ีบนัทกึประวตัศิาสตร์นวตักรรมยานยนต์ของมนษุยชาต ิเป็นหนึง่ในแลนมาร์คส าคญัของเยอรมนี 
(ปิดให้เข้าชมทุกวนัจันทร์) จากนัน้น าท่านสู่ Outletcity Metzingen แหล่งช้อปปิง้ระดบัพรีเมียม และ
ใหญ่สดุในเยอรมนั มีร้านค้ามากกวา่ 300 แบรนด์ อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ซือ้ของปลอดภาษี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Local Restaurant 
พักที่ Hotel Mercure Stuttgart หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4  สตุทท์การ์ท-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์
( Neuschwanstein Castle) แ ห่ ง บ า ว า เ รี ย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแม้แต่ราชา
กา ร์ตูนวอลท์ดิส นี ย์  ยังหลงใหลน าไปเป็น
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่
และมีทะเลสาบและธารน า้ เปรียบได้กบัปราสาท 
3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน 
ก็จะมีทศันียภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทกุห้องในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

กลางวัน รั บป ร ะท านอาหา รกล า ง วั น  ณ  Local 
Restaurant 
น าท่านขึ ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทท่ีงดงาม
มากแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์
(Alpes) ในเมืองฟุสเซน(Fussen) ปราสาทหลงันี ้
เ กิดขึน้จากด า ริของพระเจ้าลุดวิก ท่ี 2 (King 
Ludwig II) แหง่บาวาเรีย (Bavaria) ซึง่มีพระชนม์
ชีพอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1845-1886 ปราสาทแหง่นีเ้ป็นต้นแบบปราสาทในสวนสนกุดสินีย์แลนด์ ด้วยความ
โดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคผสมยุคกลาง และสถานท่ีตัง้อันน่าทึ่ง โดยตัง้บนหินผา
ขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร เหนือแก่งของแม่น า้พอลลทั(Pollut River) นอกจากนีย้งัมีแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าเขาล าเนาไพรท่ีสวยงาม และมีสีสันแปรเปล่ียนแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดกูาล เม่ือมองจากสะพานมาเรียนท่ีทอดข้ามสายน า้เช่ียวกรากในล าธารเบือ้งลา่ง เป็นอะไรท่ีคลาสสิก
มาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมิวนิค(Munich) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Local Restaurant (Hofbrauhaus) 
พักที่ Hotel Mercure Hotel Orbis Munchen Sud หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5  มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลัส-สนามบนิเมืองมิวนิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านชมเมืองมิวนิค(Munich) แห่งแคว้นบาวา
เรีย เมืองศนูย์กลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจ 
และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการจัดงานเทศกาล
เบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตลุาคมของ
ทุกปี น าท่านชมผ่านชมประตูแห่ง ชัยชนะ 
อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเรียง
อยู่บนถนนท่ีสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเล่ียน ชมโอเป
ร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า และน าท่านสู่
จัตุรัสมาเรียนพลัส(Marienplatz) ชมศาลาว่า
การเมือง ซึง่ทกุๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดรู้อน
จะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เป็น
ท่ีสนใจของนักท่องเ ท่ียวจากทั่วโลก น าท่าน
ถ่ า ย ภ า พ คู่ โ บ ส ถ์ เ ฟ ร า เ อ น เ คี ย ร์ เ ช อ 

( Frauenkirche) ห รื อ  Church of Our Lady 
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองมิวนิค เน่ืองจาก
สามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตัง้ตระหง่านอยู่ใกล้จัตรัุสมาเรียนพลัทซ์  โบสถ์แห่งนีเ้คย
ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึน้มาใหม่ตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลสั ทัง้ร้านค้าพืน้เมือง 
และตลาดสินค้าการเกษตร เชน่ ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพืน้เมืองตา่งๆ รวมทัง้ไส้กรอกเยอรมนั 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

16.10 น. ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์(QR) เท่ียวบินท่ี QR58 

(16.10-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.20 ชัว่โมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 
วันที่ 6  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-อาทติย ์ 07 - 12 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

องัคาร-อาทติย ์ 21 - 26 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 25 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 35,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
35,000 บาท  



 

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 

 
 
 


