
 

 

 

 

 

 

 

ล่องเรอืแม่น ้ำไรน ์(Rhine River) 7 วนั 
เท่ียวตลำดคริสตม์ำส..อีกหน่ึงมนตเ์สน่หแ์ห่งยุโรป 

  พกัหอ้งมีหนำ้ตำ่งทุกหอ้ง!!! 
        ราคาเร่ิมตน้ท่ี....... 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

ธนัวำคม 2-8 ธนัวำคม 75,900 บำท 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ-โดฮำ BKK-DOH QR 833 19.30-23.05 

วนัที่สอง โดฮำ-แฟรงคเ์ฟิรต์ DOH-FRA QR 069 01.05-06.05 

วนัที่หก แฟรงคเ์ฟิรต์-โดฮำ FRA-DOH QR 068 16.05-00.05 

วนัที่เจ็ด โดฮำ-กรุงเทพฯ DOH-BKK QR 836 02.30-13.15 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – โดฮำ 2 ธนัวำคม 2560 

16.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี  

8 แถว Q สำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์(QR)...เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ  

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำรต์ำ้ โดยเท่ียวบินท่ี QR833   

23.05 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงโดฮำ ประเทศกำรต์ำ้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

วนัที่สอง โดฮำ – แฟรงคเ์ฟิรต์ - โคโลญจน ์ 3 ธนัวำคม 2560 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี QR069  

06.05 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

 น าท่านชม เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

พาณิชยท่ี์ส าคญัของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและ

การคา้หุน้ท่ีส าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟ แฟรงคเ์ฟิรต์ ซ่ึงถือไดว้่า

เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปของรชักาลท่ี 5  

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยำ่นถนน

ซำยล ์(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเต็มไปดว้ย
รา้นจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไมว่า่จะเป็น Louis 

Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน ์(Cologne) หรือท่ีชาวเยอรมนัเรียกวา่ 

เคิลน์ (Köln) เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเยอรมนั รองจาก

เบอรลิ์น ฮมับวรก์ และมิวนิค เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของรฐันอรท์ไรน์ เวสตฟ์า
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เลีย โคโลญจน์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนั สรา้งโดยชาว

โรมนั มีประวติัศาสตรย์อ้นไปถึง ค.ศ. 50 เมืองโคโลญจน์ ตั้งอยู่ริมฝัง่แมน่ ้า

ไรน์  

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเมืองโคโลญจน ์เช็คอินเรือ A-Rosa Silva  

***อิสระใหท่้านพกัผ่อน เก็บสมัภาระเขา้ท่ี*** 

17.00 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์ สู่ท่าเทียบเรือเมืองรูเดสไฮม ์(Rudesheim) ประเทศเยอรมนั 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
พกัคา้งคืนบนเรือ 

วนัที่สำม เมืองรูเดสไฮม ์ 4 ธนัวำคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ให้ทา่นสนกุและผอ่นคลายไปกบักิจกรรมบนเรือ มีทัง้สระวา่ยน า้บนดาดฟ้า 
หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมท่ีพดัออ่นๆ หรือมินิกอล์ฟท่ีจะให้ทา่น
จดัการแขง่ขนัเล็กๆ ได้ และส าหรับท่านใดท่ีอยากผ่อนคลายทัง้กายและใจ 
สามารถไปเข้าสปาโรซา่ ท่ีมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก 

 

09.00 น. เดินทำงถึงเมืองรูเดสไฮม ์(Rudesheim)เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ท่ีมีประวติั 

เก่าแก่กวา่ 2,000 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแมน่ ้าไรน์  ทิวทศัน์เต็มไป 

ดว้ยไร่องุ่นนับพนัไร่จึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาท 

เก่าแก่อยูห่ลายแห่ง บางแห่งอายุนับพนัปี นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี 

บา้นเรือนท่ีเก่าแก่ และธรรมชาติท่ีสวยงาม   

น าท่านเดินเล่นถนนท่ีดงัท่ีสุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144  

เมตร แต่ดึงดดูใจนักท่องเท่ียว จากทัว่โลก    

ผ่านชม พิพิธภณัฑไ์วนไ์รน ์เกำ (Rheingau Wine Museum) อนัเล่ืองช่ือใน 

หมูค่อไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวติัความเป็นมาของการผลิตไวน์ใน 

เมืองรเูดสไฮม ์จากน้ันน าท่านชมอำคำรไม ้ท่ีมีลวดลายสวยงาม และเป็น 

อาคารไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีสรา้ง ขึ้ นตั้งแต่สมนัศตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวา่  

Klun- khardshof ถ่ายภาพกบัหอพญำอินทรีย ์(EAGLE TOWER) หอคอย 

สงูประมาณ 20 เมตรอนัเคยเป็นสถานท่ีท่ีเกอเธ่ กวีเอกของเยอรมนัมาพกั 

อาศยัช่วงท่ีเดินทางมาเมืองแห่งน้ี   

ในช่วงก่อนเทศกำลคริสตม์ำส เมืองรเูดสไฮมจ์ะถูกประดบัประดา 

อยา่งระยิบระยบั  งดงามจนไมม่ีเมืองใดมาเปรียบเทียบได ้ มากบัเราสิ! เรา 

จะพาคุณไปท่ีตลาดคริสตม์าสซ่ึงมีบรรยากาศรบัเทศกาลน้ี  มนัเป็นตลาดท่ี 

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนั  แลว้ล้ิมลองไวนท์อ้งถิ่นท่ีหอมหวานอบอวล   

ระหวา่งทางคุณจะไดร้บัประสบการณก์บัแหล่งการตลาดอีกแห่งหน่ึงคือ  

the Oberstraße ซ่ึงมีช่ือเสียงมากในเมือง Drosselgasse และบริเวณท่ี 

ส าหรบัเดินเล่นเลียบฝัง่ลุ่มแมน่ ้าไรน์  ถา้คุณยงัไมอ่ยากกลบัไปท่ีท่าเรือของ 
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คุณสามารถขอพกัในเมืองแห่งน้ีไดแ้ละส าราญใจในบรรยากาศท่ีพลุกพล่าน 

แต่สงบเรียบรอ้ยเป็นกนัเอง 

จากน้ันพรอ้มกนัท่ีท่าเรือ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองไมนซ ์(MAINZ) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
13.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือ และมุ่งหนำ้สู่เมืองไมนซ ์(MAINZ)พกัผ่อนตาม

อธัยาศยัของท่าน 

 
 

15.00 น. เดินทางถึงเมืองไมนซ ์(MAINZ) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ เมือง

หลวงของรฐัไรนล์นัด-์พฟัลซ ์(Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด-์พาลาทิ

เนต (Rhineland-Palatinate) และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน

มากกวา่สองพนัปี ท่ีตั้งอยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าไรน์ (Rhine River) 

ปัจจุบนัไมนซถื์อวา่เป็นเมืองมหาวิทยาลยัและศนูยก์ลางการคา้เหลา้ไวน์ท่ี

ส าคญัแห่งหน่ึงของเยอรมนี 

น าท่านถ่ายรปู มหำวิหำรไมนซ ์(Mainz Cathedral) สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของ

เมืองไมนซเ์ป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมโรมาเนสกข์องยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดบน

ฝัง่แมน่ ้าไรน์  
น าท่านชม ไอรอน ทำวเวอร ์(Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 13 เป็นหน่ึงในสามหอคอยท่ีเหลือจากก าแพงเมืองของ

เมืองไมนซ ์ 

 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยัของ

ท่าน หรือเดินเท่ียวเมืองในยามค า่คืน เพ่ือซึมซบับรรยากาศอยา่งเต็มท่ี 

 

23.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือ และมุ่งหนำ้สู่เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) 
วนัที่สี่ แฟรงกเ์ฟิรต์ 5 ธนัวำคม 2560 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาบนเรือ  
 น าท่านเดินทำงถึงเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในนาม  

Manhattan skyline พรอ้มดว้ยศนูยป์ระชุมท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปอีกดว้ย ส าหรบั 
เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นเมืองท่ีส าคญัมากท่ีสุดดา้นการคา้และเศรษฐกิจหลกั

ในเยอรมนี ธนาคารท่ีส าคญัและตลาดหุน้ต่างๆ ต่างก็ตั้งอยูใ่นเมืองน้ี 

แฟรงกเ์ฟิรต์ยงัเป็นบา้นเกิดของ J.W.v. Goethe และยงัมีมหาลยัท่ีส าคญั

หลายๆท่ี รวมไปถึงโรงภาพยนต ์และพิพิธภณัฑท่ี์จดัไวใ้หศึ้กษาวิถีชีวิต 

วฒันธรรมท่ีหลากหลายอีกดว้ย 
น าท่าน ชมเมืองแฟรงคเ์ฟิรท์บริเวณจตัรุสัรือเมอร ์(ROMERBERG)  

ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศำลำว่ำกำรเมือง (THE ROMER)  

ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดร้บัการก่อสรา้งข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่ 
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท่ี์ 
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เรียกวา่ ออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ท่ีไดร้บัการก่อสรา้งขึ้ นมาใหมโ่ดย 
สามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกท าลายหมดส้ินเมื่อ 
สมยัสงครามโลกครั้งท่ีสองไดทุ้กรายละเอียด   
จากน้ันน าท่าน ถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน ้ำพุแห่งควำมยุตธิรรม 
(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน  
ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อล และวิหารใหญ่ประจ าเมือง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
13.00 น. ใหท้่ำนพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน หรือเดนิเที่ยวเมืองแฟรงเฟิร์ต

ในช่วงบ่ายให้ท่านสัมผัสบรรยากาศช่วงคริสต์มาสในเมือง หรือท่าน
สามารถสนกุและผอ่นคลายไปกบักิจกรรมบนเรือ มีทัง้สระวา่ยน า้บนดาดฟ้า 
หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมท่ีพดัออ่นๆ หรือมินิกอล์ฟท่ีจะให้ทา่น
จดัการแขง่ขนัเล็กๆ ได้ และส าหรับท่านใดท่ีอยากผ่อนคลายทัง้กายและใจ 
สามารถไปเข้าสปาโรซา่ ท่ีมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก 

 

17.00 น. พรอ้มกนัที่ท่ำเรือ และพกัผ่อนตำมอธัยำศยัของท่ำน   
18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยัของ

ท่าน หรือท่องเท่ียวยามค า่คืนชมแสงสีในเมืองกนัอยา่งเต็มท่ี 

 

23.00 น. เรืออกจาากท่าเรือและมุ่งหนา้สู่เมืองโคเบลนซ ์(Koblenz) 
วนัที่หำ้ โคเบลนซ ์ 6 ธนัวำคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  

 อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถสนุกและผ่อนคลายไปกบั

กิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ 

พรอ้มรบัลมท่ีพดัอ่อนๆ หรือมินิกอลฟ์ท่ีจะใหท่้านจดัการแขง่ขนัเล็กๆ ได ้

และส าหรบัท่านใดท่ีอยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ สามารถไปเขา้สปาโรซ่า 

ท่ีมีหลากหลายรปูแบบใหเ้ลือก 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ  

15.00 น. เดินทางถึงเมืองโคเบลนซ ์(Koblenz) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเบลนซ ์เป็น

เมืองโบราณท่ีถูกสรา้งขึ้ น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรูจ้กั

ในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง มีช่ือเต็มใหม ่วา่ นีโร คลอดิอุส ซีซำร ์ดรุสซุส 

(Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรบัตวัเมืองน้ันตั้งอยูต่รงปากแมน่ ้าซ่ึง

เป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือแมโ่มเซล (Moselle River) และแม่น ้า

ไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซไ์ดฉ้ลองครบรอบ

อายุ 2000 ปีของเมืองอีกดว้ยเมืองโคเบลนซย์งัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์

ความเป็นมาท่ีค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองน้ันรายลอ้มไปดว้ยป้อมปราการ

ท่ีแข็งแกร่งเหล่า รวมไปถึงอาคารท่ีมีความเก่าแก่ น าท่านชม มุมแห่ง
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เยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรปูทรงมา้สง่างามของจกัรพรรดิ

วิลเฮลม์ท่ี 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลายในระหวา่งช่วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แลว้สรา้งขึ้ นมาใหมใ่นปี ค.ศ. 1993  
ในช่วงเดือนแห่งคริสตม์าสน้ี น าท่านเดินเท่ียวเมืองในช่วงบ่ายยาวไปจนถึง

ช่วงค า่ เพื่อใหท่้านไดส้มัผสัตลาดคริสตม์าสอยา่งใกลชิ้ด และท่านสามารถ

เดินชมเมืองตามอธัยาศยัของท่าน เก็บรปูภาพความประทบัใจไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยัของ

ท่าน หรือเดินท่องเมืองยามค า่คืน 

 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าเรือ เพ่ือเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์  

22.00 น. เรือออกจากท่าเรือและมุ่งหนา้สู่เมืองโคโลญจน ์(Cologne) 

วนัที่หก เมืองโคโลญจน ์- เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ 7 ธนัวำคม 2560 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ (Cologne)  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
08.00 น. น าท่านชม เมืองโคโลญจน ์(Cologne)  

น าท่านถ่ายรปูกบั มหำวิหำรโคโลญจน ์เป็นโบสถศ์าสนาคริสต ์นิกาย

โรมนัคาทอลิก ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปี 

เพ่ืออุทิศใหแ้ก่นักบุญปีเตอร ์และพระแมม่ารี มหาวิหารโคโลญจน์ เป็น

จุดหมายส าคญัส าหรบันักท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการชมความงามของ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก (Gothic) นอกจากน้ี ยงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็น

มรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 

จากน้ัน อิสระใหท่้าน เดินเล่นในใจกลางเมือง ถนนคนเดิน เมือง

โคโลญจนเ์ป็นท่ีมาของน ้าหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่โอเดอโคโลญจน์ ทั้งน้ี

เพราะผูผ้ลิตน ้าหอมชนิดน้ีตั้งอยูใ่นเมืองน้ีซ่ึงใชช่ื้อยี่หอ้ว่า 4711 ยี่หอ้น้ีมี

ท่ีมาจากบา้นเลขท่ี 4711 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตในขณะน้ัน โอเดอ

โคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝากขึ้ นช่ือของโคโลญจน์จนถึงปัจจุบนั  

จากน้ันน าทานเดินทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ (FRANKFURT) เมืองท่ีไดร้บั

การพฒันาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งเป็นเสมือน

เสน้ตดักนัของถนน รถไฟ และเคร่ืองบินท่ีส าคญัๆ เป็นท่ีตั้งของโลก

ทางดา้นเศรษฐกิจ ตึกสงูระฟ้าท่ีมีธนาคารต่างชาติ และสถาบนัการเงิน

ต่างๆตั้งอยู ่อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

เยอรมนี รวมไปถึงสถาบนัทางการเงินชั้นแนวหนา้มากมาย  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์  
16.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย์

เท่ียวบินท่ี QR068 
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วนัที่เจ็ด กรุงโดฮำ–กรุงเทพฯ 8 ธนัวำคม 2560 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR836  
13.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

      75,900.- 
6,900.- 

22,000.- 
2,300.- 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 ก.พ. 2561) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-แฟรงคเ์ฟิรต์-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการต์า้ 

แอรเ์วย ์
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปคนขบัรถ วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 5 วนั คิดเป็น 10 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 ยโูร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ประเทศเยอรมนั 



 
 

9 
 

1เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำยื่น 15 วันท ำกำร)  

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส  ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 
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- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ  ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงที่ยืน่วีซ่ำ
กรุป๊ ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่ำเด่ียวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช ้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อ มเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง
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ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      


