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วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภมิูเคานเ์ตอร์

สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย ์(QR) 
เที่ยวบินที่ QR833 (20.30-23.20) / QR69 (01.40-07.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.45 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาตาร์) บริการอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

วันที ่2  แฟรงคเ์ฟิรต์-มหาวิหารเซนตบ์ารืโธโลมิว-จัตุรัสโรเมอร-์เซนตก์อล 
  ล่องเรือแม่น า้ไรน-์บ๊อบพารด์-ไฮเดลเบิรก์ 



 
 
 
 
 
 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบนิเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้า เ มืองแล้ว  น าท่าน
เดินทางสู่ตวัเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์(Frankfurt) มหา
นครศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอัน
เฟ่ืองฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึก
สงูเสียดฟ้า ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของธนาคารกลาง
ยโุรป และตลาดหลกัทรพัยเ์ยอรมนี เมืองทางการ
เงิน น าท่านชมดา้นนอกและเก็บภาพคู่กับมหา
วิหารเซนต์บาร์โธโลมิว(St. Bartholomew’s 
Cathedral)  ห รื อ  Imperial Cathedral of Saint 
Bartholomew เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุ
สว่นกระโหลกหนา้ผากของนกับญุบารโ์ธโลมิว ซึง่
เป็นหนึ่งในสิบสองอคัรสาวกรุ่นแรกของพระเยชู
คริสต ์และยังเป็นสถานที่ที่ใชป้ระกอบพระราช
พิธีพระบรมราชาภิเษกใหก้ับจักรพรรดิโรมัน จึง
เป็นศูนยร์วมใจของคริสตศาสนิกชน และยงัเป็น
แลนดม์ารก์สะทอ้นประวตัิศาสตรอ์นัส าคญัและ
ยิ่งใหญ่ของเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์อีกดว้ย จากน าท่าน
ชมจัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) โรเมอร ์ศาลา
กลางที่บูรณะขึน้จากบา้นหลังใหญ่ในยุคกลาง 
และสรา้งสถาปัตยกรรมในแบบเดียวกันออกมา
เป็นเมืองเก่าขนาดย่อมเรียกว่าย่านโรเมอรเ์บิรก์ 
ที่มีอาคารรา้นคา้และรา้นอาหารสีสนัสวยงามเรียงราย เป็นหนึ่งในจดุแลนดม์ารก์ที่ไดร้บัความนิยม  ให้
ท่านไดอ้ิสระเดินเล่น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตก์อล(St. Goar) เมืองเล็กๆ ริมแม่น า้ไรนท์ี่
แสนเงียบสงบ น าท่านล่องเรือแม่น ้าไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝ่ังแม่น า้สองขา้งทางการท่านได้
เพลิดเพลินกับทศันียภาพสองขา้งทาง ชมความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอดเสน้แม่น า้ไรนจ์น
มาถึงท่าเรือเมืองบ๊อบพารด์(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) หรือที่คนเยอรมนัจะออกเสียงว่าไฮ
เดลแบร์ก  ตัวเมืองตั้งอยู่ ฝ่ังริมแม่น ้าเนคคาร์
(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิรก์ บนเชิงเขา
เหนือตัวเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ติด
อนัดบัเมืองสวยน่าเที่ยวอนัดบัตน้ๆ และยงัมีเขต
เมืองเก่าที่กว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดใน
เยอรมนี เพราะไม่ถกูโดนถลม่ในช่วงสงคารมโลก
ครัง้ที่ 2 แมว้่าตวัปราสาทไฮเดลเบิรก์ จะมีรอ่งรอยของความเสียหายอยู่บา้งก็เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้ใน
ยคุสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชองบลัลงักก์บัพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 
1693 สถานที่ท่องเที่ยวมีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบา้นช่องต่างยุค
สะพานหินเก่าและมหาวิทยาลยัชื่อดงั สิ่งเหลา่นีล้ว้นท าใหไ้ฮเดลเบิรก์ เป็นเมืองสวยงามที่ตอ้งมาสมัผสั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Chinese Restaurant 
พักที ่Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทยีบเทา่   

 
วันที ่3  ไฮเดลเบิรก์-ปราสามไฮเดลเบิรก์-สตุททก์ารท์-จัตุรัสชลอสสพ์ลาทซ-์ปราสาทใหม่ 
  พพิธิภัณฑเ์มอรเ์ซเดสเบนซ-์ Outletcity Metzingen 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์โดยรถราง(Funicular) ปราสาทไฮเดลเบิรก์(Heidelberg Castle) 
อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บน
เชิงเขาในย่านเมืองเก่าของกรุงไฮเดลเบิร ์ก
( Heidelberg) ส ร้ า ง จ า ก หิ น ท ร า ย แ ด ง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรอเนสซองซ ์ทศันียภาพ
จากดา้นบนปราสาทจะเห็นเมืองดา้นล่าง และ
แม่น ้าเนคคาร์(Neckar River) ด้านบนภายใน
ปราสาทมีถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 7 
เมตร กวา้ง 8 เมตร และเก็บไวนไ์ดถ้ึง 220,000 ลิตร เอาไวเ้ก็บภาษีไวนท์ี่ไดม้าจากชาวบา้น นอกจากนัน้
ยงัมีพิพิธภณัฑเ์ภสชัวิทยา จดัแสดงยาต่างๆ และมีการคน้พบยาแอสไพรนิ ยาลดไขค้รัง้แรกของโลก ที่นี่



 
 
 
 
 
 
 

เคยเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า และถูกเผาท าลายเม่ือในสมัยสงคราม ถึงแม้จะเ หลือแค่เพียงซาก
ปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัคงความสวยงามอยู่ เป็นจดุถ่ายภาพสดุประทบัใจท่ีหา้มพลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Thai Restaurant 
น าท่านเดินทางสู่เมืองสตุททก์าร์ท(Stuttgart) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมัน ตัง้อยู่
บ ริ เ วณป่าด า (Black Forest) โดย เ ป็น เ มือง
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจที่ส  าคญัอีกแห่งของ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรใหม่ มีบริษัทที่
มีช่ือเสียงไดแ้ก่ เดมเลอร ์พอรเ์ช่ ฮิวเลตต์-แพค
การด์ และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอรเ์ช่ นั้นไดใ้ช้
ตราประจ าเมืองสตทุทก์ารท์มาเป็นส่วนหนึ่งของ
สญัลกัษณเ์ครื่องหมายการคา้ดว้ย สตุททก์ารท์
เป็นตน้ก าเนิดของรถยนตใ์นยุคแรกๆ นอกจากนีย้งัมีบริษัทรถยนตท์ี่มีช่ือเสียงเช่น เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์
พอร์เช่ มายบัค รวมถึงรถต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน  น าท่านชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์
(Schlossplatz) จตัรุสัใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1746-1807 มีสถานที่
ส  าคัญๆ อาทิ ปราสาทใหม่(New Castle) ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑศ์ิลปะ ลานน ้าพุ สถานี

รถไฟหลัก อิสระใหท้่านเดินเลน่ จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มอรเ์ซเดสเบนซ(์The Mercedes-

Benz Museum) ตัง้อยู่บริเวณหนา้ประตโูรงงานหลกั และส านกังานใหญ่ของ Daimler AG แห่งเมืองส
ตุททก์ารท์ ประเทศเยอรมนั ซึ่งรถยนตค์นัแรกของโลกถูกคิดคน้และผลิตขึน้ที่นี่โดย Karl Benz เม่ือปี 
ค.ศ. 1886 Mercedes-Benz ใชเ้งินทนุสงูถึงกวา่ 150 ลา้นยโูร หรือกวา่ 6 พนัลา้นบาท เพื่อสรา้งอาคาร 
9 ชัน้ บนพืน้ที่กว่า 16,500 ตร.ม. เพื่อจดัแสดงชิน้งานกว่า 1,500 ชิน้ และรถยนตข์องเมอรเ์ซเดส-เบนซ์
กว่า 160 คนั โดยออกแบบอย่างทนัสมยัล า้ยคุ สถานที่นี ้ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่โชวร์ถยนต ์แต่ถือว่าเป็น
สถานที่บนัทกึประวตัิศาสตรน์วตักรรมยานยนตข์องมนษุยชาติ เป็นหนึ่งในแลนมารค์ส าคญัของเยอรมนี 
(ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัจันทร์) จากนัน้น าท่านสู่ Outletcity Metzingen แหล่งชอ้ปป้ิงระดับพรีเมียม และ
ใหญ่สดุในเยอรมนั มีรา้นคา้มากกวา่ 300 แบรนด ์อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงซือ้ของปลอดภาษี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Local Restaurant 
พักที ่Hotel Mercure Stuttgart หรือเทยีบเทา่ 
 

วันที ่4  สตุททก์ารท์-ปราสาทนอยชวานสไตน-์มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์
( Neuschwanstein Castle) แ ห่ ง บ า ว า เ รี ย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชา
การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลน าไป เ ป็น
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์
ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารน า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 
3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน 
ก็จะมีทศันียภาพที่แตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

กลางวัน รั บป ร ะท านอาห า รกล า ง วั น  ณ  Local 
Restaurant 
น าท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทที่งดงาม
มากแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์
(Alpes) ในเมืองฟุสเซน(Fussen) ปราสาทหลงันี ้
เกิดขึ ้นจากด าริของพระเจ้าลุดวิกที่  2 (King 
Ludwig II) แห่งบาวาเรยี (Bavaria) ซึง่มีพระชนม์
ชีพอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1845-1886 ปราสาทแห่งนีเ้ป็นตน้แบบปราสาทในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ดว้ยความ
โดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิคผสมยุคกลาง และสถานที่ตัง้อันน่าทึ่ง โดยตัง้บนหินผา
ขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร เหนือแก่งของแม่น า้พอลลทั(Pollut River) นอกจากนีย้ังมีแวดลอ้มดว้ย
ธรรมชาติและทิวทัศนข์องป่าเขาล าเนาไพรที่สวยงาม และมีสีสนัแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดกูาล เม่ือมองจากสะพานมาเรยีนท่ีทอดขา้มสายน า้เชี่ยวกรากในล าธารเบือ้งลา่ง เป็นอะไรท่ีคลาสสิก
มาก จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองมิวนิค(Munich) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Local Restaurant (Hofbrauhaus) 
พักที ่Hotel Mercure Hotel Orbis Munchen Sud หรือเทยีบเทา่ 
 

วันที ่5  มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลัส-สนามบินเมืองมิวนิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมเมืองมิวนิค(Munich) แห่งแควน้บาวา
เรีย เมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจ 
และเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการจัดงานเทศกาล
เบียร ์หรือ “ออคโตเบอรเ์ฟส” ในเดือนตลุาคมของ
ทุกปี น าท่านชมผ่านชมประตูแห่ง ชัยชนะ 
อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑต์่างๆ ที่เรียง
อยู่บนถนนที่สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเป
ร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า และน าท่านสู่
จัตุรัสมาเรียนพลัส(Marienplatz) ชมศาลาว่า
การเมือง ซึง่ทกุๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดรูอ้น
จะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่ วโลก 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 
เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิค เนื่องจาก
สามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถต์ัง้ตระหง่านอยู่ใกลจ้ัตุรสัมาเรียนพลทัซ ์โบสถแ์ห่งนีเ้คย
ไดร้บัความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ก็ไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งขึน้มาใหม่ตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธิค เชิญท่านชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทัง้รา้นคา้พืน้เมือง 
และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้ผลไม ้อาหารพืน้เมืองต่างๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมนั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

16.10 น. ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร ์แอรเ์วย(์QR) เที่ยวบินที่ QR58 

(16.10-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.20 ชั่วโมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
วันที ่6  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 



 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 25 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกนัโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์
(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

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

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่



 
 
 
 
 
 
 

ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

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

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

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

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

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

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 
 
 


