
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม  

อิ่มเอมกบัธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก  

ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมที่  เป็นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเย่ียมชมอย่ำงเตม็อิ่ม  

 คัดสรรภัตตำคำร ที่พัก  และกำรบริกำรที่เหนือระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง   24 พ.ค. - 2 มิ.ย. /21-30 มิ.ย. /26 ก.ค. -4 ส.ค. / 

   13 - 22 ก.ย. / 11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค. 61    

วนัแรกของกำรเดินทำง    (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เจ้ำหน้ำที่ ทีคอยให้กำรต้อนรับ

พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระเป๋ำและสัมภำระแก่ท่ำน 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)  สุวรรณภูมิ - เวียนนำ (ออสเตรีย) - เมลก ์- มหำวิหำรเมลก ์-คำรท์เนอรส์ตรีท - 

    เวียนนำ   

01.30 น. ออกเดินทำงสู่ เวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936 

07.00 น. เดินทำงถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมรับสัมภำระ

เรียบร้อย   

 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ หุบเขำวำเคำ สถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวออสเตรียและละแวก

ใกล้เคียง แต่ส ำหรับคนไทยอำจจะยังไม่คุ้นหูสักเท่ำไรนัก มีแม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ำสำยส ำคัญของดินแดนยุโรป

ตะวันออกตัดผำดผ่ำนอยู่ในภำยหุบเขำที่มีควำมงำมตำมธรรมชำติ มีซำกปรำสำทโบรำณอยู่บนเนินผำ หมู่บ้ำนเลก็ๆ 

ริมฝั่งสองข้ำงทำงของแม่น ำ้เตม็ไปด้วยไร่องุ่นแบบขั้นบันได ช่วงที่ทัศนียภำพไร่องุ่นสวยงำมมำกที่สุดจะอยู่ระหว่ำง

เมือง Melk และ Krems น ำท่ำนเข้ำชม Melk Abbey ที่มีมหำวิหำรสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็นสง่ำของ

เมือง มหำวิหำรแห่งน้ีสร้ำงขึ้นด้วยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค ที่อำจกล่ำวได้ว่ำสวยงำมที่สุดในออสเตรีย ภำยในมหำ

วิหำรสตีฟเมลค์ มีควำมสวยงำมของกำรตกแต่งอย่ำงหรูหรำ ไฮไลท์ของที่น่ีคือ ห้องสมุด ที่ได้ช่ือว่ำงดงำมที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก เพดำนวำดด้วยภำพเขียนสไตล์เฟสโก้... อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศของเมืองริม

แม่น ำ้ดำนูบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขำที่งดงำม...   

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิ่น  

จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมควำมงำมวิจิตรตระกำรตำของต ำหนักล่ำสัตว์ที่พระนำงมำเรีย  

เทเรซำ จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ำรัสให้สร้ำงขึ้ นเพ่ือเป็นวิมำนจักรพรรดิ แห่งที่ 2 รองจำกพระรำชวังแวร์ซำย 

อุทยำนโดยรอบและพระต ำหนัก ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงงำมเลิศจนได้รับ กำรยกย่องว่ำ เป็นพระรำชวังหลวงที่งดงำม

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ด้ำนหลังของวัง ท่ำนจะได้พบควำมงำมของสวนดอกไม้ที่สวยงำมและกว้ำงใหญ่… อิสระให้

ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย  หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ถนนสำยวงแหวน 

(Ringstrasse) ซ่ึงเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวสำยหลัก ของกรุงเวียนนำที่มุ่งหน้ำสู่ ถนนคำรท์เนอรส์ตรีท ถนนช้อปป้ิง 

พรีเม่ียมแบรนด์เนมช่ือดังระดับโลก มีสินค้ำแฟช่ันช้ันน ำให้เลือกซ้ือมำกมำยไม่น้อยไปกว่ำย่ำนช้อปป้ิงที่มิลำน 

ลอนดอน หรือปำรีส... 

 

 

 

 

 

 



  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ซีโครงหมูเวียนนำ ณ 

ร้ำน The Rip of Vienna ที่ใครมำ ต่ำงไม่พลำดที่จะล้ิมลองควำมอร่อย      

ทีพ่กั  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง    (3)  เวียนนำ - โอเบอทรอน  -น ้ ำแข็งดคัชไตน ์- ฮลัสตดัท ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอทรอน (Obertraun) เทือกเขำสูงตระหง่ำน  ตั้งอยู่ทำงด้ำนหลังเมืองฮัลสตัดท์ 

"ยอดเขำดัชชไตน์" เพ่ือน ำท่ำนสู่ Dachstein Ice cave จำกน้ันสัมผัสสุดยอดของกำรเดินทำงคร้ังน้ีคือกำรเข้ำชมถ ำ้

น ้ ำแข็งดัคชไตน์ “Dachstein Ice Cave” หน่ึงในถ ำ้ที่สวยงำมมำกของประเทศออสเตรีย(Austria) มีอำยุเก่ำแก่

ตั้งแต่ยุคน ้ำแขง็ด้วยทำงเดินภำยในถ ำ้ที่ยำวเกือบ 1 กม. ซ่ึงท่ำนจะตื่นตำกับห้องโถงต่ำงๆที่มีหินงอกหินย้อยเป็น

แท่งน ้ำแขง็ตำมธรรมชำติมิใช่เป็นหินปูนเหมือนถ ำ้ทั่วไปโดยเฉพำะIce Palace และ Ice Chaple ซ่ึงถือว่ำเป็นควำม

มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่น่ำมำเยือนแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย (Austria)... จำกน้ันน ำท่ำนขึ้ นกระเช้ำสู่สถำนี

ต่อไปเพ่ือสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหน่ึงของเทือกเขำแอลป์ “The Alps” ที่เรียกกันว่ำ “5 Fingers Viewpoint” ที่

ระดับควำมสูง 2,100 เมตรจำกระดับน ำ้ทะเล...    

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮลัสตัดท ์เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบ ที่มีควำมน่ำรักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉำกหลังที่เป็น

  ภเูขำสูง เบ้ืองหน้ำเป็นทะเลสำบอนัสงบน่ิง บ้ำนเรือนตั้งลดหล่ันตำมระดับควำมสูง ให้ควำมรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้ำ

  ขนำดย่อม ทั้งยังได้รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... หรือถ่ำยภำพควำมควำมสวยงำมสีสัน

  ของบ้ำนแต่ละหลัง ... ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ็นต ์โวลฟ์กัง (St. Wolfgang) หมู่บ้ำนเล็กๆ 

  ริมทะเลสำบโวลฟ์กัง (Wolfgang Lake) แต่เป็นสถำนที่ที่มีนักท่องเที่ยวมำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก ระหว่ำงทำง

  ท่ำนจะได้พบกบั ทัศนียภำพของบ้ำนเรือนริมทะเลสำบซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนที่สวยงำมมำกๆ และเป็นสถำนที่พักผ่อนริม

  ทะเลสำบให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติ อันสวยงำมจนท่ำนจะประทับใจไปนำนแสนนำน เชิญท่ำนพักผ่อน 

  เกบ็ภำพควำมประทับใจกบัควำมสวยงำมของบ้ำนเรือนที่เรียงรำยอยู่ริมทะเลสำบรำยล้อมด้วยขุนเขำ... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ทีพ่กั  SCALALIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 



  

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง    (4)  ฮลัสตดัท ์- เหมืองเกลือโบรำณ - ซำลบวรก์ - ชมเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เหมืองเกลือโบรำณ  (Salt Mine) ที่มีอำยุมำกกว่ำ 7,000 ปี โดยกำรขึ้ นกระเช้ำไฟฟ้ำ 

เพ่ือไปยังเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภเูขำที่มีควำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเล ประมำณ 838 เมตร หรือใช้เวลำในกำรเดินทำง

เพียงแค่ 3 นำทีเท่ำน้ัน...   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ม้ือน้ีบริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำเทรำ้สย์่ำง   

 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำลบวรก์ เมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำ THE ROME OF THER NORTH ถือว่ำ

เป็นเมืองที่สวยงำมที่สุดแห่งหน่ึง เพรำะเมืองน้ีได้รับกำรสนับสนุนที่ดียิ่งในกำรสร้ำงเมืองจำกอำร์คบิชอฟ เม่ือคร้ัง

เจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบำร็อค น ำท่ำนชมเมืองที่เป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีช่ือดัง 

“วูลฟ์กัง อมำดิอุส โมสำร์ท” และยังเป็นฉำกในภำพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค์ 

น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำบนถนน GETREIDE GASSE ซ่ึงเป็นย่ำนช้อปป้ิงสินค้ำ น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กบั อนุสำวรีย ์

โมสำรท์ ... (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้น ำรถบัส น ำนักท่องเที่ยวเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)  น ำท่ำนชมย่ำนเมือง

เก่ำ อสิระให้ท่ำนถ่ำยรูปเกบ็เป็นภำพประทับใจ... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ทีพ่กั   HOTEL STEIN หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)   ซำลบวรก์ - ทะเลสำบโคนิคซ่ี -หมู่บำ้นรมัเซำ - ฟุซเซ่น   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันท่ำนเดินทำงสู่เมืองพรมแดนระหว่ำงออสเตรียกบัเยอรมัน เมืองเบิร์ชเทสกำเด้น (เยอรมัน) เจ้ำของเส้นทำง

ดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำงแสนสวยและยังเป็น เส้นทำงเก่ำแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำ

แอลป์ สู่ ทะเลสำบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake) หรือที่มักถูกเรียกว่ำ ทะเลสำบกษัตริย์ เป็นทะเลสำบที่ตั้งอยู่ทำง

ตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดนไปประมำณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสำบที่ลึกที่สุดในเทือกเขำแอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขำ

สูงชันที่มีควำมสูงเหนือระดับประมำณ 2,000 เมตร น ำท่ำนล่องเรือพลงังำนไฟฟ้ำ ที่ถูกสร้ำงขึ้ นเพ่ือให้บริกำรกับ

นักท่องเที่ยวมำตั้งแต่ปี 1909 เพ่ือไม่เกดิกำรสร้ำงมลภำวะแก่บริเวณน้ี เรือจะน ำท่ำนล่องไปชมบรรยำกำศแห่ง 
ฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บำโธโลมิว อนัเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ด 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

   

 



  

  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นรมัเซำ (Ramsau)  หมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่
  หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขำแอลป์ เม่ือท่ำนได้เยือนเข้ำไปในหมู่บ้ำน 

  ท่ำนจะประทับใจกบัควำมงำมของทัศนียภำพที่สวยงำม ภำพของ 

  โบสถ์เซบำสเตียนขนำดไม่ใหญ่มำก แต่โดดเด่นมีฉำกหลังเป็น 

  เทือกเขำที่สวยงำม ด้ำนหน้ำมีสะพำมทอดตัวผ่ำนล ำธำรของหมู่บ้ำน

  ถือเป็นอกีหน่ึงหมู่บ้ำนที่เตม็ไปด้วยควำมโรแมนติก...    
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม 

ทีพ่กั  HOTEL MULLER หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง    (6)  ฟุซเซ่น - ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์- มิวนิค - ชมเมือง - มิวนิค  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่ สะพำนควีนแมร่ี ซ่ึงเป็นจุดชม

วิวปรำสำทที่ดีที่สุด ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และบ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ที่ประดับประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยสี 

ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัวปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน ำ้ล้อมรอบ ภำยในตัวปรำสำทที่ตกแต่งไว้อย่ำง

อลังกำร ปรำสำทน้ีสร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำว

เยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชม ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและ

คอนเสิร์ต ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกนิกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ ำลองแบบ

ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบริเวณ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  

น ำท่ำนเข้ำสู่ มิวนิค  จำกน้ันอสิระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง ณ ถนนสำยส ำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 

19 ได้ช่ือว่ำเป็นถนนที่สวยอกีแห่งหน่ึงของเมืองน้ี จตุรัสมำเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้ำนขำยของแบรนด์เนมมำกมำย รอบ

จัตุสรัสน้ีถูกโอบล้อมไปด้วยอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงที่ส ำคัญของเมืองมิวนิค ท่ำนสำมำรถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของ

วิหำรเฟรำเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค ำ... พร้อมถ่ำยภำพกับ 

เฟรำเอ่นเคียรเ์ช่อ โบสถ์พระแม่มำรีทรงหัวหอมคู่ สร้ำงด้วยอฐิสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคัญอีกแห่ง

หน่ึงของมิวนิค...  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร RATSKELLER RESTAURANT ร้ำนอำหำรท้องถ่ินสไตล์บำวำเร่ียน พร้อมเมนูขำ

หมูเยอรมันอนัเล่ืองชื่อ ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยกบัอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งร้ำนที่สวยงำม      

ทีพ่กั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทียบเท่ำ  



  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7) มิวนิค -  ดิงเกลสบู์ล - Deutsches Haus - ร็อทเทนเบิรก์ ออบ เดอร ์ เทำเบอร ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดิงเกลสบู์ล (ใช้เวลำประมำณ 40 นำที) มนต์เสน่ห์เมืองยุคกลำงที่สวยที่สุดใน

เยอรมัน เมืองท่องเที่ยวที่เก่ำแก่แห่งแคว้นบำวำเรีย (Bavaria) ตัวเมืองจะถูกโอบล้อมด้วยก ำแพงและอำคำรเก่ำแก่

ที่มีมำตั้งแต่ยุคกลำง ด้วยสีสันและศิลปะในกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน ดิงเกลส์บูล จะสร้ำงควำมประทับให้แก่ผู้มำ

เยือนทุกท่ำน น ำท่ำนชม “Deutsches Haus” อำคำรที่สร้ำงขึ้ นในแบบสถำปัตยกรรมแบบเรเนสซอง ซ่ึงถือว่ำเป็น

ตัวอย่ำงที่ดีของบ้ำนไม้ในเยอรมัน บริเวณ รอบๆ จะประกอบไปด้วย ตลำด โรงแรม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรซ่ึงถูก 

ตกแต่งหน้ำร้ำนอย่ำงสวยงำม เพลิดเพลินกบัถนนสำยหลักของเมือง จะเตม็ไปด้วยเกสต์เฮ้ำส์หลำกสีสัน ซ่ึงแต่ละ

หลังล้วนมีควำมโดดเด่นด้วยหลังคำทรงสูง ซึมซับบรรยำกำศยุคกลำงด้วยกำรเดินไปตำมตรอกซอกซอยที่เตม็ไป

ด้วยอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่...   

 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร็อทเทนเบิรก์ ออบ เดอร ์ เทำเบอร ์เมืองเล็กแต่เตม็เป่ียมไปด้วยควำมโรแมนติก ตั้งอยู่

ริมแม่น ้ำเทำเบอร์ อำคำรบ้ำนเรือนที่ยังคงรักษำได้อย่ำงสวยงำม บ้ำนหลังงำมที่มีสีสันสวยงำม สร้ำงในสไตล์โกธิค

และเรอเนสซองซ์ บ้ำนโครงไม้ซุงหลังคำหน้ำจ่ัวตั้งเรียงรำยติดกนั  ชม ศำลำว่ำกำรเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็นสง่ำ

กลำงจัตุรัสตลำด ตัวอำคำรเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รำยล้อมด้วยอำคำรบ้ำนเรือน อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน

กับกำรเลือกซ้ือสินค้ำที่ระลึกมำกมำยบริเวณจัตุรัสตลำดแห่งน้ีกิจกรรมสุดพิเศษ กำรเดินชมเมืองยำมค ่ำคืน กับ 

Night Watchman ผู้ชำยที่หลุดออกมำจำกยุคกลำง ถือหอกปลำยขวำน และตะเกียงโบรำณ พร้อมบอกเล่ำเร่ืองรำว 

ประวัติศำสตร์ และต ำนำนเล่ำขำนของเมืองให้กับผู้มำเยือน  ** (ทวัร ์Night Watchman อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศในแต่ละวนั)  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

ทีพ่กั  TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL ROTHENBURG  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)  ร็อทเทนเบิรก์ - วูซเบิรก์ - ชมเมือง - แฟรงคเ์ฟิรต์ - จตุรสัโรเมอร ์- แฟรงคเ์ฟิรต์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวูซเบิรก์ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชม.) จุดเร่ิมต้นของเส้นทำงถนนสำยโรแมนติกจรด

เมืองฟุสเซ่น เส้นทำงท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่น ้ำสำยส ำคัญ คือแม่น ้ำไรน์ไหลผ่ำน จำกน้ันน ำท่ำนชม 

โบสถ ์Marienkapelle มำเรียนคำเปลลำ เป็นโบสถ์โกธคิตอนปลำยที่ใช้สีแปลกตำกว่ำที่เคยเหน็ เร่ิมสร้ำงตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1377 มำเสร็จสิ้ นเอำเม่ือปี ค.ศ.1480 โดดเด่นด้วยตัวอำคำรสีแดงขำว เป็นโบสถ์ที่ส ำคัญอีกแห่งหน่ึงของ



  

เมืองวูซเบิร์ก... จำกน้ันข้ำมสะพำนหินเก่ำแก่ข้ำมแม่น ำ้ไรน์ (AlteMainbruecke) สร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1473 สะพำน

ที่มีควำมคึกคักเป็นอย่ำงมำก สองฝั่งของสะพำนจะเรียงรำยไปด้วยรูปป้ันเทพที่ส ำคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT  ร้ำนอำหำรที่ตั้งใจให้ทุก

  ท่ำนเพลินตำกบับรรยำกำศร้ำนที่ตกแต่งด้วยภำพเขียนสไตล์ เฟรสโก้ทั่วร้ำน เสมือนท่ำนได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ขนำด

  ย่อมๆ แห่งหน่ึงเลยทีเดียว 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ แฟรงคเ์ฟิรต์ น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแฟรงตเ์ฟิรต์  ชมสถำนีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซ่ึงถือได้ว่ำ

เป็นสถำนีรถไฟต้นแบบของหัวล ำโพงประเทศไทย  จำกน้ันสู่ จตุัรสัโรเมอร ์ที่ตั้งของศำลำกลำงจังหวัดเมือง 

แฟรงค์เฟิร์ต ควำมส ำคัญของที่แห่งน้ีมี เดอะไคเซอร์ซำล  หรือห้องจักรพรรดิที่มีกำรฉลองพิธีกำรสวมมงกุฎอัน

ยิ่งใหญ่ ตรงกลำงจัตุรัสเป็นน ้ำพุแห่งควำมยุติธรรมด้ำนหน้ำเป็นบ้ำนโครงไม้สมัยกลำงที่ได้รับกำรบูรณะแล้ว โบสถ์

พอลถือเป็นรัฐสภำแรกของเยอรมนี... ร้ำนค้ำที่ขำยของกระจุกกระจิกมำกมำย เรียงรำยกนัภำยในจตุรัสโรเมอร์   

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น ม้ือน้ี เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู เน้ือย่ำงบนกระทะรอ้น ให้ท่ำนได้อร่อยกับ

เน้ือวัวช้ันดี หำกท่ำนใดไม่ทำนเน้ือ เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกแฟรงค์เฟิร์ต เป็นต้น     

ทีพ่กั   NH COLLECTION FRANKFURT HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง   (9)  แฟรงคเ์ฟิรต์ -ฟรอยเดนเบิรก์  - แฟรงคเ์ฟิรต์ - ชอ้ปป้ิง - สนำมบิน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ฟรอยเดนเบิรก์ Freudenberg (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชม. 40 นำที) หน่ึงในเมืองที่มี

ควำมเก่ำแก่มำกที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยเฉพำะควำมโดดเด่นในเร่ืองของบ้ำนคร่ึงไม้ที่ มีควำมงดงำมและมี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซ่ึงปัจจุบันได้กลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำก

เป็นอนัดับต้นๆ ของประเทศ  

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  



  

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่แฟรงค์เฟิร์ต ให้ท่ำนได้เดิน ย่ำนถนน ZEIL ที่มีห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำที่รวม

แฟช่ันช้ันน ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซ้ือตำมอัธยำศัย...ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต 

เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเชค็อนิ  

20.40 น.  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 927 

 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง  (10) กรุงเทพฯ  

12.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภำพ 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,800.- 176,800.- 177,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 170,800.- 167,800.- 168,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 161,800.- 158,800.- 159,800.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,800.- 149,800.- 150,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 30,0000.- 30,000.- 30,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1768 

1678 

1588 

1498 

300 

1418 

 

1768 

1678 

1588 

1498 

300 

1418 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 

 

 

 

 



  

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท    

ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชื่อบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสกิรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  

 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน  โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ  ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  เนื่องจำกกำร

ท่องเที่ยวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่

ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  



  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง  เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำ

ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ 

เมืองพิจำรณำแล้ว  

 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถำนฑูตงดออกวีซ่ำ 

อนัสืบเน่ืองมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คน

ต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

1.  หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำน้ัน 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑูต 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันที่ 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสือรับรองต ำแหน่งจำกต้นสังกดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)     กรณีเกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสียภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะ

ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.

ส ำเนำบัตรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสัมพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสูติบัตร ในกรณีที่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนช่ือ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกบั

ท่ำนใดท่ำนหน่ึง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำน้ัน พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมัดจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอืน่เพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอืน่ใดอนัมิใช่

กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เล็กอำจงอแงรบกวนผู้

เดินทำงท่ำนอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่

ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อืน่ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือ

หรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกเหตุผล

ส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำง

เสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำร

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้

เดินทำงซ้ือตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำร

ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียน

รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อย

กว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็น

หรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล , ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด 



  

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชม

ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ 

โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อนัเน่ืองจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


