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วันท ี� 1  กรุงเทพ(สนามบ ินสุวรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช ั *น4 สนามบ ินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์ เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก 

 
 
 
 
20.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) 

เที�ยวบินที� QR833 (20.30-23.20) / QR69 (01.40-07.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.45 

ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาตาร์) บริการอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง) 

วันท ี� 2  แฟรงค์เฟิ ร์ต-มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว-จัตุรัสโรเมอร์-เซนต์กอล 
  ล่องเร ือแม่นํ *าไรน์-บ๊อบพาร์ด-ไฮเดลเบิร์ก 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) 

หลัง ผ่านพิ ธีตรวจคนเข้า เมือง แล้ ว นําท่าน
เดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต(Frankfurt) มหา
นครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอัน
เฟื� องฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึก
สูงเสียดฟ้า ที�ตั 2งสํานักงานใหญ่ของธนาคารกลาง
ยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการ
เงิน นําท่านชมด้านนอกและเก็บภาพคู่กับมหา
วิ ห า ร เ ซ น ต์ บ า ร์ โ ธ โ ล มิ ว ( St. Bartholomew’s Cathedral)  ห รื อ  Imperial Cathedral of Saint 
Bartholomew เป็นที�ประดิษฐานของพระธาตุส่วนกระโหลกหน้าผากของนักบุญบาร์โธโลมิว ซึ�งเป็นหนึ�ง



 

ในสิบสองอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยชูคริสต์  
และยังเป็นสถานที�ที�ใช้ประกอบพระราชพิธีพระ
บรมราชาภิเษกให้กับจักรพรรดิโรมัน จึงเป็นศูนย์
รวมใจของคริสตศาสนิกชน และยังเป็นแลนด์
มาร์กสะท้อนประวัติศาสตร์อันสําคัญและยิ�งใหญ่
ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ตอีกด้วย จากนําท่านชม
จัต ุร ัสโร เมอร์(Romerberg) โรเมอร์ ศาลากลาง
ที�บูรณะขึ 2นจากบ้านหลังใหญ่ในยุคกลาง และ
สร้างสถาปัตยกรรมในแบบเดียวกันออกมาเป็น
เมืองเก่าขนาดย่อมเรียกว่าย่านโรเมอร์เบิร์ก ที�มี
อาคารร้านค้าและร้านอาหารสีสันสวยงามเรียง
ราย เป็นหนึ�งในจุดแลนด์มาร์กที�ได้รับความนิยม 
ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น จากนั 2นนําท่านเดินทางสู่
เมืองเซนต์กอล(St. Goar) เมืองเล็กๆ ริมแม่นํ 2า
ไรน์ที�แสนเงียบสงบ นําท่านล่องเร ือแม่น ํ *าไ ร น์ 
ลัดเลาะไปตามริมชายฝั�งแม่นํ 2าสองข้างทางการ
ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ชม
ความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอด เส้น
แม่นํ 2าไร น์จนมาถึง ท่าเรือ เ มือ งบ๊ อบ พ าร์ ด
(Boppard) 

กลางวัน ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  Local 
Restaurant 
นําท่านเดินทางสู่เม ืองไฮเดลเบ ิร์ก(Heidelberg) หรือที�คนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบร์ก ตัวเมือง
ตั 2งอยู่ฝั�งริมแม่นํ 2าเนคคาร์(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขาเหนือตัวเมืองเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที�ยวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที�กว้างใหญ่สวยงามกว่า



 

เมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถูกโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครั 2งที� 2 แม้ว่าตัวปราสาทไฮเดลเบิร์ก จะมี
ร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นบาดแผลที�เกิดขึ 2นในยุคสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชอง
บัลลังก์กับพระเจ้าหลุยส์ที� 14 แห่งฝรั�งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที�ท่องเที�ยวมีตั 2งแต่จั ตุรัส
กลางเมืองที�สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและมหาวิทยาลัยชื�อดัง สิ�ง
เหล่านี 2ล้วนทําให้ไฮเดลเบิร์ก เป็นเมืองสวยงามที�ต้องมาสัมผัส 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
พ ักที� Hotel Leonardo Heidelberg หร ือเท ียบเท่า   

 
วันท ี� 3  ไฮเดลเบิร์ก-ปราสามไฮเดลเบิร์ก-สตุทท์การ์ท-จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์-ปราสาทใหม่ 
  พ ิพ ิธภัณฑ์เมอร์เซ เดสเบนซ์- Outletcity Metzingen 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านขึ 2นชมปราสาทไฮเดลเบิร์กโดยรถราง(Funicular) ป ราสาทไ ฮเด ลเบิร์ก (Heidelberg Castle) 
อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั 2งตระหง่านอยู่บน
เชิง เขาในย่านเมืองเก่าของกรุงไฮเดลเบิร์ก
( Heidelberg) ส ร้ า ง จ า ก หิ น ท ร า ย แ ด ง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรอเนสซองซ์ ทัศนียภาพ
จากด้านบนปราสาทจะเห็นเมืองด้านล่าง และ
แม่นํ 2าเนคคาร์(Neckar River) ด้านบนภายใน
ปราสาทมีถังไวน์ที� ใหญ่ที�ส ุด ในโลก  สูงถึง 7 
เมตร กว้าง 8 เมตร และเก็บไวน์ได้ถึง 220,000 ลิตร เอาไว้เก็บภาษีไวน์ที�ได้มาจากชาวบ้าน นอกจากนั 2น
ยังมีพิพิธภัณฑ์เภสัชวิทยา จัดแสดงยาต่างๆ และมีการค้นพบยาแอสไพริน ยาลดไข้ครั 2งแรกของโลก ที�นี�
เคยเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า และถูกเผาทําลายเมื�อในสมัยสงคราม ถึงแม้จะเหลือแค่เพียงซาก
ปรักหักพัง แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ เป็นจุดถ่ายภาพสุดประทับใจที�ห้ามพลาด 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ Thai Restaurant 



 

นําท่านเดินทางสู่เม ืองสตุท ท์การ์ ท (Stuttgart) เป็นเมืองที�ตั 2งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมัน ตั 2งอยู่
บ ริ เ วณ ป่า ดํา ( Black Forest) โ ดย เป็ น เมื อง
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที�สําคัญอีกแห่งของ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรใหม่ มีบริษัทที�
มีชื�อเสียงได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิวเลตต์-แพค
การ์ด และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์เช่ นั 2นได้ใช้
ตราประจําเมืองสตุทท์การ์ทมาเป็นส่วนหนึ�งของ
สัญลักษณ์เครื�องหมายการค้าด้วย สตุทท์การ์ท
เป็นต้นกําเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ นอกจากนี 2ยังมีบริษัทรถยนต์ที�มีชื�อเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
พอร์เช่ มายบัค รวมถึงรถต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน นําท่านชมจัตุร ัสช ล อส ส์พ ลาทซ์
(Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที�ใหญ่ที�สุด ถูกสร้างขึ 2นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1746-1807 มีสถานที�
สําคัญๆ อาทิ ป ราสาทใหม่ (New Castle) ปร าสาทโบ ราณ พ ิพ ิธ ภัณฑ์ศิลป ะ ลานนํ *าพ ุ สถานี
รถไฟหลัก อิสระให้ท่านเดินเล่น จากนั 2นนําท่านเข้าชมพิพ ิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์(The Mercedes-
Benz Museum) ตั 2งอยู่บริเวณหน้าประตูโรงงานหลัก และสํานักงานใหญ่ของ Daimler AG แห่งเมืองส
ตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมัน ซึ�งรถยนต์คันแรกของโลกถูกคิดค้นและผลิตขึ 2นที�นี�โดย Karl Benz เมื�อปี 
ค.ศ. 1886 Mercedes-Benz ใช้เงินทุนสูงถึงกว่า 150 ล้านยูโร หรือกว่า 6 พันล้านบาท เพื�อสร้างอาคาร 
9 ชั 2น บนพื 2นที�กว่า 16,500 ตร.ม. เพื�อจัดแสดงชิ 2นงานกว่า 1,500 ชิ 2น และรถยนต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์
กว่า 160 คัน โดยออกแบบอย่างทันสมัยลํ 2ายุค สถานที�นี 2 ไม่ใช่เพียงแค่สถานที�โชว์รถยนต์ แต่ถือว่าเป็น
สถานที�บันทึกประวัติศาสตร์นวัตกรรมยานยนต์ของมนุษยชาติ เป็นหนึ�งในแลนมาร์คสําคัญของเยอรมนี 
(ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์) จากนั 2นนําท่านสู่ Outletcity Metzingen แหล่งช้อปปิ 2งระดับพรีเมียม และ
ใหญ่สุดในเยอรมัน มีร้านค้ามากกว่า 300 แบรนด์ อิสระให้ท่านช้อปปิ 2งซื 2อของปลอดภาษี 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ Local Restaurant 
พักที� Hotel Mercure Stuttgart หร ือเท ียบเท่า 
 

วันท ี� 4  สตุทท์การ์ท-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 



 

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ป ร าส าท นอ ยช ว าน สไ ต น์
( Neuschwanstein Castle) แ ห่ ง บ า ว า เ รี ย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที�แ ม้แต่ราชา
กา ร์ ตูน วอลท์ดิสนี ย์ ยั งห ลง ใ หล นํา ไปเป็น
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที�โดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารนํ 2า เปรียบได้กับปราสาท 
3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน 
ก็จะมีทัศนียภาพที�แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

กลางวัน ร ั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  Local 
Restaurant 
นําท่านขึ *น ช ม ป ร าส า ท น อ ย ช ว าน ส ไ ต น์
(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทที�งดงาม
มากแห่งหนึ�งของโลก ตั 2งอยู่ในเทือกเขาแอลป์
(Alpes) ในเมืองฟุสเซน(Fussen) ปราสาทหลังนี 2
เ กิดขึ 2นจากดํา ริของพระเจ้าลุดวิก ที�  2 (King 
Ludwig II) แห่งบาวาเรีย (Bavaria) ซึ�งมีพระชนม์
ชีพอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1845-1886 ปราสาทแห่งนี 2เป็นต้นแบบปราสาทในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ด้วยความ
โดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื2นฟูกอธิคผสมยุคกลาง และสถานที�ตั 2งอันน่าทึ�ง โดยตั 2งบนหินผา
ขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร เหนือแก่งของแม่นํ 2าพอลลัท(Pollut River) นอกจากนี 2ยังมีแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าเขาลําเนาไพรที�สวยงาม และมีสีสันแปรเปลี�ยนแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาล เมื�อมองจากสะพานมาเรียนที�ทอดข้ามสายนํ 2าเชี�ยวกรากในลําธารเบื 2องล่าง เป็นอะไรที�คลาสสิก
มาก จากนั 2นนําท่านเดินทางสู่เม ืองมิวนิค(Munich) 

เย็น ร ับประทานอาหาร เย็น ณ Local Restaurant (Hofbrauhaus) 



 

พักที� Hotel Mercure Hotel Orbis Munchen Sud หร ือเทียบเท่า 
 

วันท ี� 5  มิวน ิค-จัตุร ัสมาเรียนพลัส-สนามบ ินเมืองมิวนิค  

เช้า  ร ับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชมเม ืองมิวน ิค(Munich) แห่งแคว้นบาวา
เรีย เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
และเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในการจัดงานเทศกาล
เบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี นําท่านชมผ่านชมป ร ะ ตู แ ห่ ง ช ัยช นะ 
อาคารบ้านเร ือน และพ ิพ ิธภัณฑ์ต่างๆ  ที�เรียง
อยู่บนถนนที�สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี�ยน ชมโอเป
ร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวัง เก่า และนําท่านสู่
จัต ุร ัสมาเ ร ียนพลัส(Marienplatz) ชมศาลาว่า
การเมือง ซึ�งทุกๆ uu โมง และ v โมงเย็นในฤดูร้อน
จะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา เป็น
ที�สนใจของนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก นําท่าน
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 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เนื�องจาก
สามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตั 2งตระหง่านอยู่ใกล้จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โบสถ์แห่งนี 2เคย
ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั 2งที�สอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ 2นมาใหม่ตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั 2งร้านค้าพื 2นเมือง 
และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพื 2นเมืองต่างๆ รวมทั 2งไส้กรอกเยอรมัน 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองมิวนิค  เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

16.10 น. ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์  แอ ร์ เ วย์(QR) เที�ยวบินที� QR58 
(16.10-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.20 ชั�วโมง (รวมเวลา

แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 

วันท ี� 6  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเด ี�ยว 

องัคาร-อาทติย ์
(วนัสงกรานต)์ 

12 - 17 เม.ย. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

องัคาร-อาทติย ์ 19 - 24 เม.ย. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

องัคาร-อาทติย ์ 03 - 08 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

องัคาร-อาทติย ์ 17 - 22 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

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.- 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื�อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี 2ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี�ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที�พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื�อโรงแรม SHA+ ได้ที� https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 



 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อตัราค่าบรกิารนีCรวม  
1. ค่าตั
วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั�นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 
2. ค่าที�พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธิในการ
ปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร์หรือมีเทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํ�าหนักกระเป๋า (นํ Cาหนกั 25 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสาย
การบนิที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที�สายการบนิเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ�ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าวีซ่าเชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีCไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํ�ามันที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั
วเครื�องบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  
6. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจและนํCาใจจากท่าน  
 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�นั�งจะยืนยันเมื�อไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูที้�เดนิทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองควิยื�นวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจอง
ทัวร์โดยอัตโนมัต ิ

3. เมื�อไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดทั้นที 
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั
วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 



 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�งแบบหมู่
คณะและยื�น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื�อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั�งหมด 

 
เงื�อนไขการชําระค่าทวัรส่์วนที�เหลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนที�เหลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึCนจรงิ 
 
ขอ้มูลเบืCองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซี่าและการยื�นวซี่า 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึ�น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ด ินทางที�ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที�ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง
ในการยื�นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังส ือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องต ัKวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
1. ทางบริษัทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั
วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMการเรียกเก็บค่ามัดจําตั
วเครื�องบิน ซ ึ�งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั
วเครื�องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนื�องจากเป็นตั
ว Charter Flight 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�



 

เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหา
ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเท่านั�น 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื�องจากเป็นราคาตั
วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก 

เลื�อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บริษัทขอสงวนสทิธิMในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที� บรษัิทฯกําหนดไว ้(20 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที�เกิดจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถ
เรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั
ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

4. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั
วเครื�องบนิ หรือค่าตั
วเครื�องบนิ (กรณีออกตั
วเครื�องบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 

5. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั
วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั �งหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิMในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั�งหมด 

 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมตํิ�า 
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะ

ทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซ ึ�งข ึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 

 



 

 


