
 

 

Best of Germany 9 days (Bavaria-Tirol) 
วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  
20.30 น. 
 
 

พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ D 9-12 
สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 
23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศูนย ์กลางการการ

พาณิชยแ์ละการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG 920 
 

วันท่ี 2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบิรก์ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าด า  
05.55 น. ถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร น าท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์ เมืองพระราชสมภพของรชักาลที่ 8 เป็น
เมืองที่สดุแสนโรแมนติกริมฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์ ความสวยงามอนัเล่ืองชื่อของเมืองนีท้  าให้ 
มีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ ที่สรา้ง
ขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้ สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวั
ปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถังเก็บไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุใน
โลกอีกดว้ย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลมุ

อาณาเขตพืน้ที่กว่า 12,000 ตร.กม. สมัผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวย
และเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไปดว้ยตน้สนวิถีของ
ชาวเยอรมนัยงัรกัษาประเพณีดัง้เดิม อีกทัง้ยงัเป็นถ่ินก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกูจาก
ดินแดนแห่งนี ้

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  
วันท่ี 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. เดินทางตามเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยว

ที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สุดที่ฟืสเซ่น เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรือง
ในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแต่
โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจนรา้นขายของที่มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าขึน้ชมปราสาทสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “นอยชวานสไตน”์ ที่แมแ้ต่ราชาการตู์น

วอลทดิ์สนียย์ังหลงใหล กษัตริยล์คุวิคที่2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งที่
ย่ิงใหญ่อนัไดแ้ก่ นอยชวานสไตน,์ ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ใหเ้ป็นมรดกอนัล า้ค่า
แห่งรฐับาวาเรีย กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนีง้ดงามแตกต่างกันใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 
คริสเตียน จงัค ์ เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเ้หมือนฉากละครในอุปรากรของ
วากเนอร ์ ภายในตัวปราสาทไดร้บัการตกแต่งอย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับ
เร่ืองราวอุปรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ไดเ้วลาเดินทางสู่เมืองการม์ิช พารเ์ท่นเคียร์
เช่น จดุหมายปลายทางของนกัสกีในเยอรมนัแอลป์ 

 



 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Atlas Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 4 การมิ์ช พาร์เท่นเคียรเ์ช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. น าท่านขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้

ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งล่าง เก็บภาพประทบัใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุใน
เยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดบัน า้ทะเล ท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศนง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกัน คือ เยอรมนี 
ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอรแ์ลนด ์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอลป์ 
สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค ์(Wank) ซึ่งลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกั
เดินทาง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย เดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทิโรล ไดร้บัการยกย่องว่างดงามเมืองหนึ่ง

ในเทือกเขาแอลป์ เสน่หข์องเมืองอยู่ที่ อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่
สรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณข์องเมือง ประทบัใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส ์ ตึกสมยัโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่ม
ศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก ์ พระราชวงัที่ราชส านกัใชแ้ปร
พระราชฐานในช่วงฤดูหนาว  

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   
วันท่ี 5 คริสตัลเวิลด์ - ซาลสบ์วรก์ - สวนมิราเบล – เซนตว์ูลฟ์กัง - เซนตก์ิลเก้น  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. เดินทางสู่วัตเท่น อาณาจกัรของสวาร็อฟสกี ้ เขา้ชมคริสตัลเวิลด ์ อนัเกิดจากแนวคิด

สะทอ้นถึงความย่ิงใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตัลเวิลด์
ของสวารอฟสกีไดเ้ปิดโฉมมหศัจรรยค์วามงามยุคปรบัปรุงใหม่ โดยที่หา้หอ้งไดร้บัการ
ออกแบบใหม่หมด ใครที่ชื่นชอบงานคริสตลั สามารถหาซือ้ไดภ้ายในรา้น Swarovski 
Kristallwelten Store ที่กว้างขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยบั คุณจะไดพ้บกลุ่ม
ผลิตภณัฑค์รบทุกชนิด ตัง้แต่อญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก 
และ Swarovski Optik 

 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองซาลสบ์วรก์ “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองที่มีช่ือเสียงจากการ
ใชส้ถานที่ต่างๆของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมย่านเมืองเก่าเร่ิมจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแต่งพนัธุไ์ม้

หลากหลายสีสนัที่พรอ้มจะบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ ปราสาท โฮเฮนซาลสบ์วรก์ ตัง้
เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา บา้นเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสารต์” ที่
สรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย มหาวิหารประจ าเมือง ที่สรา้งขึน้จาก
ความร ่ารวยที่เกิดจากการท าเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีช่ือเสียงประดบัประดาได้
ดว้ยป้ายบอกชื่อรา้นคา้ เอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของที่นี่ เมืองนีม้ีหลากหลายมมุใหท้่าน
ไดถ่้ายรูปกันอย่างไม่รูเ้บื่อ ค ่าคืนนีน้  าท่านไปพักโรงแรมริมทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์
ซมัเมอกูทที่มีเป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรึง 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเท่าในระดับ  



 

 

เดียวกัน  
วันท่ี 6 เซนตว์ูลฟ์กัง - เหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลลส์ตัท - บาดไรเค่นฮาล  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮัลลส์ตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี น า

คณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า แบบแอดเวนเจอรท์ี่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่ง อายุเก่าแก่กว่า 
7,000 ปีซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานที่ตอ้งห้ามของบุคคลทั่วไปเนื่องจาก
เกลือมีค่าจนไดช้ื่อว่าเป็นทองค าขาว แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชม
ภายในที่ยงัคงรักษาสภาพเดิมไวทุ้กประการ น าชมสถานที่ พรอ้มอธิบายประวติัความ
เป็นมา เก่ียวกับการเร่ิมในการท าเหมืองเกลือ ดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ร่วมสนุกไปกับการ 'นั่ง
สไลดเ์ดอร'์ ที่คนงานเหมืองใชจ้ริง ๆ สมัยนัน้ กับประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินเที่ยวหมู่บา้นฮัลลช์ตทั ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี

สวยงามราวกับภาพวาดเมือง ใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่
มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับเป็นเมืองในฝันของนัก
เดินทาง สู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พุรอ้น 
สปา และเป็นสถานที่รกัษาบ าบดัสขุภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน  
 

วันท่ี 7 บาดไรเคน่ฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. เดินสู่หมู่บา้นปรีน ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ใหญ่ที่สดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย 

นั่งเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตัง้อยู่กลางทะเลสาบอนัเป็นที่ตัง้ของ
ปราสาทชื่อกอ้งโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลคุวิกที่ 2 โดยมีพระประสงคใ์หส้รา้ง
เลียนแบบพระราชวังแวรซ์ายน ์ แต่ใหห้รูหราอลงัการกว่าดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัใน
ยุคนัน้ ชมหอ้งภายในพระราชวัง หอ้งฑูตานุทูต, หอ้งทรงงาน, ห้องบรรทม, หอ้งเสวย 
และหอ้งกระจก ที่ประดบัตกแต่งอย่างสง่างามดว้ยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่า
เสียดายที่ปราสาทแห่งนีย้งัสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ ์ ดว้ยพระเจา้ลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมนไ์ป
ก่อน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือไดว้่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย

สถานที่น่าท่องเที่ยว วังเรสซิเดนซ ์ เป็นที่ประทบัและทรงงานของกษัตริยแ์ห่งแควน้
บาเยิรน์มากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของ
แบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่น
บนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จัตุรัสมาเรียน ใจ
กลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมัน  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกัน 
 

วันท่ี 8 นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  



 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้ า  

TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925  
วันท่ี 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก่์อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ

โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหนา้ใหกั้บกรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมี
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจ้งใหท้่านทราบ เพราะ
เป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก ำหนดให้นักท่องเท่ียวจำกประเทศไทย สำมำรถเดินทำงไปท่องเท่ียวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหำกคุณ
ได้รับวัคซีนท่ีได้รับกำรอนุมัติอย่ำงครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง วัคซีนท่ีเยอรมนียอมรับ Oxford/AstraZeneca, Pfizer 
BioNTech, Moderna, Janssen 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

27 ธ.ค. 2564 – 04 ม.ค. 2565 
(เทศกาลปีใหม่) 108,000.- 97,000.- 86,000.- 12,600.- 9,800.- -35,000./ -26,250 

31 มค. 2565 – 08 กพ. 2565 
(เทศกาลตรุษจีน) 

103,000.- 93,000.- 82,000.- 12,000.- 9,500.- -32,000 / -24,000 

***12 – 20 กพ. 2565*** 
(วันมาฆะบูชา) 

103,000.- 93,000.- 82,000.- 12,000.- 9,500.- -32,000 / -24,000 

09 – 17 เมย. 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

108,000.- 97,000.- 86,000.- 12,600.- 9,800.- -35,000./ -26,250 

*** Flight ในวันดังกล่าวจะเป็น Flight ท่ีแวะภูเก็ตท้ังไปและกลับ *** 
TG 926  BKK FRA (2035-0555+1) / TG 929  MUC BKK (1425-1000+1) 

ค่าทัวรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันท่ี 01 ตุลาคม 2564 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ ค่าขึน้ยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้คริสตลัเวิลด์ / ค่า

เขา้ชมเหมืองเกลือฮัลลช์ตทั / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง



 

 

หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถึงประกันสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว 
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท า PCR Test (ถ้ามี) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 


