
 
 
 
 

2304-1101-KER150812                                          www.smileytour.com                                                          Page 1 of 20 

 



2304-1101-KER150812                                          www.smileytour.com                                                          Page 2 of 20 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบนิเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 

 2 แฟรงค์เฟิร์ต-เซนต์กอร์-ล่องเรือเซนต์กอร์ บอ็บพาร์ด-แฟรงค์เฟิร์ต 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05–05.00) // EK45 (08.40–12.45(+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.40 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสูเ่มือง เซนต์กอร์ (St.Goar) ระยะทาง 116 กม. 
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene 
เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาในคริสต
วรรษที่ 19  น าคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฟากฝ่ังแม่น า้ไรน์ ที่มีเร่ืองราวของปราสาทต่าง ๆ 
เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ เรือจะน าท่านผ่าน 
หน้าผา ‚ลอเรไล อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนีจ้น 
เข้าสูเ่มืองบ็อบพาร์ด เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองแฟรงค์เฟิร์ต 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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พักที่ Hotel NH Frankfurt Niederrad, Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 3 แฟรงค์เฟิร์ต-เวิร์ซบวร์ก-อนุสาวรีย์โจเซฟ-ศาลาว่าการ-มหาวิหารแห่งเมืองเวิร์ซบวร์ก 
นูเรมเบร์ิก-จัตุรัสกลางเมือง-โบสถ์พระแม่มาเรีย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (WURZBURG) เมืองแรกในการเร่ิมต้นเดินทางเข้าสู่เส้นทาง
สายโรแมนติคอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้เมน (MAIN) เป็นอีกแหลง่
ของการเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้้วนเป็นสไตล์
บาร็อค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City นอกจากนัน้ยงัถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ(Bishop) 
เพราะในอดีตนัน้ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวิร์ซบวร์ก (WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือ
ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั 
และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก น าท่านชมความงดงามของ
เมืองมรดกโลกเมืองนี ้โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหาร
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แห่งเมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึน้เม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 
1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโร
มาเนสก์ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่ง
อดีตคือพระราชวังเก่าสร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครัง้เนื่องจากถูก
ท าลายจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองนูเรมเบร์ิก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามวา่เป็นเมืองแห่งเทพนิยาย 
หากใครเป็นคนที่ช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซบัซ้อน ปราสาทราชวงัแบบใน
การ์ตนู ทางเดินโรยกรวด ปหูินแบบยคุกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลมุขาวโพลนไปทัว่ทัง้เมือง 
ต้องที่นี่ เพราะนูเรมเบิร์กนัน้เสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 
จากนัน้น าท่านเดินชมเมืองโบราณที่มีอายกุว่า 900 ปี ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บสว่ยภาษีอากรใน
อดีตที่ถือเป็นอาคารประวตัิศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนเูรมเบิร์ก จากนัน้น าท่านชมบริเวณ จัตุรัส
กลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจ า เมืองอันถือเป็นตลาดนัด
คริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย 

(FRAUENKIRCHE) จดุเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจัว่ของโบสถ์พระแมมาเรีย ตวันาฬิกา
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และ ตุ๊กตาประดบันีถ้กูสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ.1509 เพื่อเป็นการร าลกึถึงพระราชกฤษฎีกา
ทองค าปี 1356 ที่ตราขึน้ตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที่ Hotel Park Inn by Radisson Nurnberg, Nuremberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 นูเรมเบร์ิก–โรเธนเบร์ิก-ศาลากลางเมือง-จัตุรัส MarktPlatz-เมืองไฮเดลเบร์ิก 
ปราสาทไฮเดลเบร์ิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์กแห่งเทาเบอร์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และ

แนวก าแพงป้องกันเมืองดัง้เดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการค้าไวน์, โค, กระบือ 
(เยอรมนั) และขนสตัว์ที่มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของอาคารเทศบาลเมือง
และโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความทรงจ าในยคุอศัวินหรือ
ขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลางหรือเลือกซือ้ สินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตในเมืองนี ้น าท่านชมศาลากลางของ
เมืองโรเธนเบิร์ก ชมจตัรัุส MarktPlatz ซึง่เต็มไปด้วยอาคารสวยงาม ประหนึ่งวา่ท่านก าลงัเดินอยู่ใน
เมืองเทพนิยาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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 เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองที่สดุแสนโร
แมนติก ตัง้อยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนีค้ือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจ

มากทัง้ประวตัิศาสตร์ของเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึง่ในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นศนูย์กลาง
การศึกษาที่ส าคญัของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
ของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัท่องเที่ยวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน
เมืองแห่งนีเ้ดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) น าท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก 

(Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้าง
จากยคุเรอแนซ็องส์ที่ส าคญัท่ีสดุในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ปราสาทแห่ง
นีส้ร้างขึน้เม่ือใด แต่ปราสาทหลงันีไ้ด้รับการกลา่วถึงครัง้แรกในปีค.ศ. 1214 เม่ือจกัรพรรดิฟรีดริชที่ 
2 แห่งโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ได้พระราชทานปราสาทหลงันีใ้ห้แก่ลดุวิจที่ 1 ดยกุแห่งบาวาเรีย ตัง้แต่นัน้
มา ปราสาทหลงันีก้็อยู่ในการครอบครองโดยตระกลูวิทเทลส์บคั จากการที่ปราสาทขนาดนีมี้ขนาด
ใหญ่และตัง้อยู่บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น า้เนคคาร์ไหลผ่าน ปราสาทหลงันีจ้ึงเป็นป้อมปราการ
อย่างดีในการป้องกนัข้าศกึ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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พักที่ Hotel Leonardo Heidelberg City Center, Heidelberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 ไฮเดลเบร์ิก-ย่านเมืองเก่า-สะพานเก่า Alte Brucke–ททิเิซ่-ทะเลสาบททิเิซ่-ป่าด า 
โรงงานนาฬิกากุ๊กกู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชมMarktplatz ที่จัตุ รัสแห่งนี จ้ะเป็นที่ตัง้ของโบสถ์  Heiliggeistkirche หรือโบสถ์
วิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ โบสถ์นีถ้กูปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมามากมาย เดิมทีเป็นโบสถ์ที่ถกูสร้างด้วย
รูปแบบ Gothic แต่เม่ือเกิดสงครามฝร่ังเศสในปี 1709 โบสถ์นีไ้ด้รับความเสียหาย เม่ือมีการสร้างขึน้
ใหม่จึงถกูสร้างขึน้มาในแบบบารอค สว่นเร่ืองนิกายแรกเร่ิมเป็นนิกายคาทอลิก ปัจจบุนัก็กลายเป็น
โปรเตสแตนต์อย่างเต็มตัว ชมความสวยงามของสะพานเก่า Alte Brucke สะพานหินหกซุ้มโค้ง
ทอดยาวข้ามแม่น า้เน็คคาร์ ช่วงปี 1786-1788 เช่ือมต่อประตูเมืองเก่าที่โดดเด่นด้วยยอดหอคอย
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ทรงกรวยแหลมแบบบารอคในช่วงศตวรรษที่ 13 เม่ือเดินข้ามสะพานจะเห็นปราสาทไฮเดลแบร์กสี
ชมพอูมแดงตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา รวมถึงอาคารบ้านเรือนที่ตัง้เรียงรายอยู่ริมแม่น า้เน็คคาร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองททิเิซ่ (Titisee) เป็นเมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขนุเขา ตัง้อยู่ใน
เขตของป่าด าที่ปกคลมุไปด้วยป่าสนยืนต้นนบัหม่ืนไร่ของเยอรมนั เป็นต้นก าเนิดของ เค้กแบล็กฟอ  
เรสต์ อีกด้วย น าท่านเที่ยวชม ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัติด
อนัดบัความสวยงามในยโุรป ท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่
บนภเูขา ป่าด า (Black Forest) เป็นเขตป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ที่รอยต่อระหวา่งเยอรมนัและ
ฝร่ังเศสด้วยความหนาแน่นของป่าสน เม่ือมองจากมุมสูงจะดูเป็นป่าสีด าขนาดใหญ่ น าท่านชม 
โรงงานนาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ที่มีต้นก าเนิดจากป่าด าเมืองทิทิเซ่ ของแท้ต้องท าจากไม้  
สนแกะสลกั มีฟังก์ชนัการท างานทัง้ตีบอกเวลา มีนกร้อง, ตุ๊กตาเต้นร าและคนเลื่อยไม้ แสดงถึงวิถี
ชีวิตชาวทิทิเซ ่

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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พักที่ Hotel Hofgut Sternen, Titisee หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 ททิเิซ่-น่ังกระเช้าขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ทะเลสาบไอบ์เซ่-มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขา เพื่อชมความงดงามของยอดเขาซุกสปิตเซ่ น าทกุท่านท้าลมหนาว

กนัที่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Mt.Zugspitze) ในประเทศเยอรมนีที่ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
ได้ถึง 4 ประเทศ ทัง้เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี รวมถึงยังสามารถมองเห็น
ทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) ได้ด้วย ในวนัที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาต่าง ๆ ในเทือกเขาแอลป์
ได้ชดัเจน และเห็นยอดเขามากกว่า 400 ยอด ถือว่าเป็นศนูย์กลางอนัดบัหนึ่งของการเล่นกีฬาของ
เยอรมัน โดยเฉพาะการเล่นสกีอีกด้วย ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ อยู่ที่เมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch - Partenkirchen) เมืองที่อยู่ทาง
ตอนใต้สดุของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี สงูถึง 2,962 เมตร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนั หรือในภาษาเยอรมนัเรียกเมืองนีว้่า มึน
เซน (Munchen) เมืองศนูย์กลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการจัด
งานเทศกาลเบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตลุาคมของทกุปี ที่มีเสน่ห์แห่งแคว้นบาวาเรีย ซึง่
เป็นอีกเมืองในยโุรปท่ีมีบรรยากาศดีและสวยงาม อิสระให้ท่านพกัผ่อนเดินเลน่ชมเมืองมิวนิค 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที่ Hotel Leonardo Munchen City West, Munchen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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  7 มิวนิค-ประตูแห่งชัยชนะ-จัตุรัสมาเรียนพลัส-โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ-Ingolstadt Village 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่
สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า และน าท่านสู่จัตุรัสมา
เรียนพลัส (Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทกุๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดรู้อนจะมีเสียง
นาฬิกาและตุ๊ กตาออกมาเต้นระบ า เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก น าท่านถ่ายภาพคู่
โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองมิวนิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตัง้ตระหง่านอยู่ใกล้จตัรัุสมา
เรียนพลทัซ์ โบสถ์แห่งนีเ้คยได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ก็ได้รับการออกแบบ
และก่อสร้างขึน้มาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมา
เรียนพลสั ทัง้ร้านค้าพืน้เมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพืน้เมืองต่างๆ 
รวมทัง้ไส้กรอกเยอรมนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ Ingolstadt Village outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดังในแบบที่ลดราคา ซึ่งมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เช่น GUCCI, ARMANI, BALLY, COACH, 
PRADA, PHILIPP PLEIN, VERSACE เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
หมาย ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบนิมิวนิค 

21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบนิท่ี 
EK52 (21.30 – 06.40(+1) // EK372 (09.30 – 18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
15.10 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
03 – 10 มีนาคม 66 (วันหยุดมาฆบูชา) 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

07 – 14 เมษายน 66 (วันหยุดสงกรานต์) 95,999.- 95,999.- 30,000.- 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 66 (วันหยุดแรงงาน) 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่เก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่กุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซา่ท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
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7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 
2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มนิิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองที่นัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ
บินและผลของวีซา่ของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
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เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทวัร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการ
ลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  
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3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที่ทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ที่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือ่นวนั
เดินทางกลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองทีน่ัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่าย
การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้วา่ท่านจะได้ที่นัง่ตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้ เสยีคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พกั 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแ รมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง
เดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การยื่นวีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
 
1. การอนมุตัิวีซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไม่มีสว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซา่และคา่บริการจากตวัแทนยื่นให้กบัท่าน เนื่องจากเป็นคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซา่ไปใช้เดินทางได้หากวีซา่ยงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ยื่นวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซา่อยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


