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Grand Germany Tour 10 days 
 
 
 
 

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

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

(Marburg) สองพี่นอ้งตระกลูกรมิมไ์ดไ้ปศกึษาหาความรูท้ี่เมืองนี ้ มีช่ือเรือ่งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณ 
และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนติก ปราสาทมารเ์บิรก์ แลนดม์ารค์อนัเก่าแก่โดดเดน่บนเนินเขา โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบ็ธ 
โบสถโ์กธิคในยคุแรกๆ ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเกา่ (Marketplace) แหลง่บา้นเรอืนโบราณกึง่ไมแ้ละ
อาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิรก์ สรา้งในยคุกลาง เป็นศนูยก์ลางของเสน้ทางเทพนยิายกรมิม ์ แรง
บนัดาลใจของปราสาทท าใหเ้กิดบา้นในเทพนยิาย และนิทานกรมิมห์ลายเรือ่ง เช่น สโนวไ์วท ์ เจา้หญิงนิทรา หนนูอ้ย
หมวกแดง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางเขา้สูเ่มือง ฮนัโนเวอร ์ (Hanover) เมืองแหง่ยคุเมดิวลัอนัสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ ์ แกลอรี ่ ปราสาท 

คฤหาสน ์ มีจดุใหท้า่นไดถ้า่ยรูปหลายแหง่ ศาลาวา่การเมืองใหม ่ แลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการ
สรา้งที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยูร่มิล  าน า้ของเมือง เป็นศนูยร์วมของอาคารเก่า ๆ
พิพิธภณัฑป์ระจ ารฐั, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหลง่อาคารเก่าๆ สวยงามเรยีงราย 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Grand Palace Hotel Hannover **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 3 ฮนัโนเวอร ์- พอสตด์มั - วงัซองสซ์ูซี่ - เบอรล์นิ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพอสตด์มั เมืองที่กษัตรยิเ์ฟรดเดอรกิมหาราชประทบั ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิปรสัเซีย 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เขา้ชม พระราชวังซองซูซีส ์พระราชวงัแหง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น “ลติเติล้แวรซ์ายน”์ของเยอรมนั โดดเดน่ดว้ยการจดั

สวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสตด์มั รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวงัถงึ 5 แหง่ และรม่รืน่ไปดว้ยสวนสวย ๆ เป็นท่ีช่ืน
ชอบของนกัทอ่งเทีย่วที่ไดม้าเยือน  

 เขา้สูก่รุงเบอรล์นิ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่น เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรอืที่ชาวเมืองเรยีกกนัตดิปากวา่ “คดูมั” ถนนชอ้ปป้ิงและ
ยา่นธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอรล์นิ 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั InterContinental Berlin Hotel **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 เบอรล์นิ - ก าแพงเบอรล์นิ - บรนัเดนบวรก์ - เดรสเดน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เที่ยวชม กรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เริม่จากประวตัิศาสตรใ์นชว่งสงครามโลก อีสต-์ไซด-์แกลลอร ี

รอ่งรอยของก าแพงเบอรล์นิ ก าแพงที่มีความยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา่ 
118 ทา่น บอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆแทนค าพดูที่ไดร้บัการยกยอ่งวา่ เป็นภาพเขยีนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก เช็คพอยทช์ารล์ ี
เขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินัและรสัเซีย เบอรล์นิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตู
บนัเดนบวรก์ สญัลกัษณข์องเมอืงดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น ไรชส์ตทัด ์ อาคารท่ีใชเ้ป็น
รฐัสภาแหง่เยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลยีนเรอเนสซองส ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู ่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ า้เอลเบ”้ วา่กนัวา่เป็นเมืองที่สวย งามที่สดุในประเทศเยอรมน ี

เมืองแหง่ศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก งดงามดว้ยผงัเมืองที่เคยเจรญิรุง่เรอืง พระราชวงัสวงิเกอร,์ เซมเพอร ์  
โอเปรา่, โบสถเ์ฟราเอน่ หรอืโบสถแ์มพ่ระท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ, โบสถค์รอยซ ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถแ์หง่ราชส านกั (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑด์า้นการขนสง่ ที่มีการรา่งภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ไดม้ีการวางแผน่กระเบือ้งเคลอืบจากไมเซน่ 
จ านวน 24,000 แผน่ ลงไปบนรูป 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Hilton Dresden Hotel **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัท่ี 5 เดรสเดน - เนิรนแ์บรก์ - โรเธนบวรก์ (เสน้ทางสายโรแมนติก) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู ่เนิรน์แบรก์ หรอื นเูรม็เบิรก์ ยา่นเมืองเก่า (Altstadt) มีประวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่พนัปีจารกึอยูบ่นก าแพง

เมืองโบราณ จตัรุสัตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จดุหมายปลายทางคือปอ้มปราการบนยอดเขาของ ปราสาท
เนิรน์แบรก์ โดดเดน่บนเนินเขาเป็นฉากในการถา่ยภาพสวยของเมอืง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสู ่โรเธนบวรก์แห่งเทาเบอร ์(Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัิศาสตรข์องเสน้ทาง

สายโรแมนติกของเยอรมน ี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงปอ้งกนัเมืองดัง้เดิม จินตนาการถงึเมืองคลาสสคิในยคุกลาง บง่บอก
ถึงความรุง่เรอืงของเมืองที่เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ไวน,์ โค, กระบือ และขนสตัว ์ มีมาตัง้แต ่ ค.ศ.1274 จตัรุสัใจกลาง
เมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถเ์ซนตจ์าคอบ เรยีงรายลอ้มรอบไปดว้ยบา้นกึ่งไมซ้งุ ใหท้า่นมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 
ยอ้นความทรงจ าในยคุอศัวิน หรอืขนุนางเรอืงอ านาจในยคุกลาง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ท่ีผลติในเมืองนี  ้

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 โรเธนบวรก์ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- การม์ิช พารเ์ทน่ เคียรเ์ชน่ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 เดินทางสูเ่สน้ทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซน่ เมืองสดุทา้ยบนถนนนี ้ เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ที่ใชเ้มืองนี ้

เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจน
รา้นขายของที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์มรดกอนัล า้คา่แหง่รฐับาวาเรยี ปราสาท 4 ฤดทูี่ไมว่า่ทา่นจะมาในฤดไูหน ทศันียภาพ

จะถกูเปลีย่นไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตรยิล์คุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แหง่ใหเ้ป็นงดงามไมแ่พท้ี่
ใดในโลก ครสิเตยีน จงัค ์ ผูอ้อกแบบปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์ ภายในตวัปราสาท
ตกแตง่ดว้ยโทนสฟีา้ รูปสญัลกัษณส์รุยิกษัตรยิ ์ และรูปหงส ์ ถกูน ามาประดบัเพิ่มความสวยอยา่งอลงัการ ภาพเขยีน
เก่ียวกบัเรือ่งราวอปุรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 เดินทางสู ่เมืองการม์ิชพารเ์ทน่  เคียรเ์ช่น เมืองสกีรสีอรต์ช่ือดงัของเยอรมนี 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ATLAS Grand Hotel **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 ยอดเขาชกุสปิตเซ ่– บาดไรเคน่ฮาล 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ทา่นจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ

จากจดุชมววิบนยอดเขาที่สงู 2,962 เมตร ท าใหเ้กิดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวไดท้ัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดินเขาในฤดรูอ้น เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยูเ่คยีงคูก่นัคือ แอลป์สปิตซ ์ (Alpspitz),  
ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 เดินทางเขา้สู ่เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแหง่บอ่เกลอื บอ่น า้พรุอ้น สปา และเป็นสถานท่ีรกัษา

บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเที่ยวพกัผอ่นของชาวยโุรป  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 8 เที่ยวชมเหมืองเกลอื - เบิรช์เทสกาเดน้ – นครมิวนิค 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าเที่ยวชมเมือง เบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพนโ์รด้ เสน้ทางเก่าแก่ที่สดุถกูก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้

และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร ่เมืองเก่าแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบน 
เขา้ชมเหมืองเกลอืเกา่ตัง้แต ่ค.ศ. 1517 ในสมยัโบราณเหมืองเกลอืเป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบคุคลทั่วไป เนื่องจากเกลอืมี
คา่จนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัทอ่งเที่ยวไดเ้ขา้เทีย่วชมภายในท่ียงัคงรกัษาสภาพเดิมไวท้กุ
ประการ นั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาที่งดงามดว้ยแสงเสยีง 
บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจรงิเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณท์ี่นา่จดจ า 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูน่ครมิวนคิ เที่ยวชมเมอืง วงัเรสซิเดน้ท,์ โรงละครโอเปรา่, จดุเริม่ตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมเิลยีน 

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยอกีแหง่หนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้รา้นขายของแบรนดช่ื์อดัง และเป็นท่ีตัง้
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัทอ่งเที่ยวมาเดินเลน่บนถนนสายนี ้อาจไดก้ระทบไหลด่ารา หรอื มหาเศรษฐีระดบัโลก  



 

 

จตัรุสัมาเรยีน ใจกลางเมืองเก่านกัทอ่งเที่ยวมกัจะไมพ่ลาดที่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเกา่ 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Munich Marriott Hotel **** หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบักรุงเทพ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
14.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG 925 
วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ประเทศเยอรมนี มีขอ้ก าหนดใหน้กัทอ่งเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปทอ่งเทีย่วไดแ้บบไมต่อ้งกกัตวั โดยหากคณุไดร้บัวคัซีนท่ี
ไดร้บัการอนมุตัิอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ย 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 

21-30 ม.ค. 66 135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- -39,000.- 
29,000.- 

10-19 ก.พ. 66 135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- -39,000.- 
29,000.- 

17-26 มี.ค. 66 135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- -39,000.- 
29,000.- 

**07-16 เม.ย. 66** 139,000.- 126,000.- 112,000.- 15,000.- 12,000.- -45,000.- 
33,000.- 

28 เม.ษ. 66 -07 พ.ค. 66 135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- -39,000.- 
29,000.- 

05-16 พ.ค. 66 135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.- -39,000.- 
29,000.- 

อตัราคา่ทวัรร์วม : 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เขา้ชมวงัซองสซ์ูซีส ์/ คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ เหมืองเกลอื 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรอื เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณทีีท่่านมีขอ้จ ากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรอื

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
อตัราคา่ทวัรไ์มร่วม : 
 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รฐัก าหนด 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

 



 

 

 

 

 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร*์* 
 การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจดัน าเที่ยว 
ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรอื คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
3. คา่ใชจ้า่ยทีจ่  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอ
แนะน าใหท้า่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุป๊ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ 
หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และ 60 วนั
ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปี
ใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่าย
สว่นตา่งที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ั๋ว
เครือ่งบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
สว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนั
นบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

 



 

 

 

 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

