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Best of Germany 9 days (Bavaria-Tirol) 
วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต 
20.30 น. 
 

พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

23.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบิน
ที่ TG 922 

วนัท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ ่- อทุยานป่าด า 
05.55 น. ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองไฮเดลเบิร์ก 

เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมอืงที่สดุแสนโรแมนตกิริมฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร์ ความสวยงามอนัเลือ่งช่ือของเมืองนี ้
ท าให้ มีนกัทอ่งเที่ยวนบัล้านคนในแตล่ะปีต้องมาเยือน น าเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างขึน้อยูบ่นเชิงเขาเหนือ
แมน่ า้ สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสแีดงซึง่มีอายกุวา่ 900 ปี 
ภายในมถีงัเก็บไวน์ทีใ่หญ่ที่สดุในโลกอีกด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่ขต อุทยานแห่งชาติป่าด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลมุอาณาเขตพืน้ท่ีกวา่ 12,000 ตร.

กม. สมัผสับรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ ่ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซอ่นตวัอยู ่ณ ใจกลางอทุยานแหง่ชาติ ที่หนาแนน่ไป
ด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมนัยงัรักษาประเพณีดัง้เดมิ อีกทัง้ยงัเป็นถ่ินก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแหง่นี ้

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 3 ทะเลสาบทิทิเซ ่- ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เทน่เคียร์เช่น 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทางทอ่งเที่ยวที่โดง่ดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟืสเซน่ 

เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ทีใ่ช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถา่ยสนิค้า และ
ซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าขึน้ชมปราสาทสวยที่สดุแหง่หนึง่ของโลก “นอยชวานสไตน์” ที่แม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล กษัตริย์ลคุ

วิคที2่ ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แหง่ที่ยิง่ใหญ่อนัได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ ่  ให้
เป็นมรดกอนัล า้คา่แหง่รัฐบาวาเรีย กลา่วกนัวา่ปราสาทแหง่นีง้ดงามแตกตา่งกนัใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จงัค์ 
เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายในตวัปราสาทได้รับการตกแตง่
อยา่งอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากที่
จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ได้เวลาเดินทางสูเ่มือง การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จดุหมายปลายทางของนกั
สกีในเยอรมนัแอลป์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Atlas Grand Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 การ์มชิ พาร์เทน่เคียร์เช่น - ยอดเขาชกุสปิตเซ ่- อินสบรูค 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. น าทา่นขึน้ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึง่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง 

เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี คือ 2,962 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ท าให้เกิดกิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวได้ทัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกนั คือ เยอรมนี ออสเตรีย 
อิตาล ีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมยีอดเขาที่อยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือแอล์ป สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซค็ (Kreuzeck) และ
วงัค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย เดินทางสู ่ เมืองอนิสบรูค เมืองหลวงแหง่แคว้นทิโรล ได้รับการยกยอ่งวา่งดงามเมืองหนึง่ในเทอืกเขาแอลป์ เสนห์่ของ

เมืองอยูท่ี่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอยีดออ่น และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 
ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ประทบัใจกบั เฮลบลงิเฮ้าส์ ตกึสมยัโกธิคตอนปลายทีม่ีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้า
ไปในศตวรรษที่ 18 วงัฮอฟบรูก์ พระราชวงัที่ราชส านกัใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว  

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 5 คริสตลัเวิล์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล – เซนต์วลูฟ์กงั - เซนต์กิลเก้น 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางสูว่ตัเทน่ อาณาจกัรของสวาร็อฟสกี ้เข้าชม คริสตัลเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคดิสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และ

แพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวิลด์ของสวารอฟสกีได้เปิดโฉมมหศัจรรย์ความงามยคุปรับปรุงใหม่ โดยที่
ห้าห้องได้รับการออกแบบใหมห่มด ใครที่ช่ืนชอบงานคริสตลั สามารถหาซือ้ได้ภายในร้าน Swarovski Kristallwelten 
Store ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยบั คณุจะได้พบกลุม่ผลติภณัฑ์ครบทกุชนดิ ตัง้แตอ่ญัมณีและ
เคร่ืองประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเลก็ และ Swarovski Optik 

10.30 น. ออกเดินทางตอ่สู ่เมืองซาลส์บวร์ก “เดอะซาวด์ออฟมวิสคิ” เมอืงที่มีช่ือเสยีงจากการใช้สถานท่ีตา่งๆของเมืองในการถา่ย
ท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ชมยา่นเมืองเก่าเร่ิมจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแตง่พนัธุ์ไม้หลากหลายสสีนัที่พร้อมจะบานสะพร่ังใน

ฤดใูบไม้ผล ิ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตัง้เดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขา บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โม
สาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อยา่งมากมาย มหาวิหารประจ าเมือง ที่สร้างขึน้จากความร ่ารวยทีเ่กิดจากการท า
เหมืองเกลอื ถนนเกรไทรเด้ ทีม่ช่ืีอเสยีงประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้า เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของที่นี่ เมืองนีม้ี
หลากหลายมมุให้ทา่นได้ถา่ยรูปกนัอย่างไมรู้่เบื่อ ค า่คืนนีน้ าทา่นไปพกัโรงแรมริมทะเลสาบในภมูิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมี
เป็นเสนห์่อนันา่ตดิตรึง 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 6 เซนต์วลูฟ์กงั - เหมืองเกลอื - หมูบ้่านฮลัล์สตทั - บาดไรเคน่ฮาล 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู ่ฮัลล์สตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี น าคณะเที่ยวชมเหมืองเกลอืเกา่ แบบ

แอดเวนเจอร์ทีเ่ก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ อายเุกา่แกก่วา่ 7,000 ปีซึง่ในสมยัโบราณเหมืองเกลอื เป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคล
ทัว่ไปเนื่องจากเกลอืมคีา่จนได้ช่ือวา่เป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัทอ่งเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในท่ียงัคง
รักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ น าชมสถานท่ี พร้อมอธิบายประวตัิความเป็นมา เก่ียวกบัการเร่ิมในการท าเหมืองเกลอื ด้วย
ขัน้ตอนตา่งๆ ร่วมสนกุไปกบัการ 'นัง่สไลด์เดอร์' ที่คนงานเหมืองใช้จริง ๆ สมยันัน้ กบัประสบการณ์อนันา่ประทบัใจ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินเที่ยวหมูบ้่านฮลัล์ชตทั ที่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาดเมือง ให้

ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกบัเป็น
เมืองในฝันของนกัเดินทาง สูเ่มือง บาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแหง่บอ่เกลอื บอ่น า้พรุ้อน สปา และเป็น
สถานท่ีรักษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วพกัผ่อนของชาวยโุรป 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 7 บาดไรเคน่ฮาล - ปรีน - พระราชวงัแฮเรนคมิเซ - มิวนิค 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินสูห่มูบ้่านปรีน ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีใหญ่ที่สดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย นัง่เรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล 

หรือเกาะผู้ชาย ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบอนัเป็นที่ตัง้ของปราสาทช่ือก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลคุวิกที่ 2 โดยมี
พระประสงค์ให้สร้างเลยีนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แตใ่ห้หรูหราอลงัการกวา่ด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ ชมห้อง
ภายในพระราชวงั ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดบัตกแตง่อยา่งสง่างามด้วย
ทองและแพรพรรณหลากส ี แตน่า่เสยีดายที่ปราสาทแห่งนีย้งัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมน์ไป
กอ่น  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูน่ครมิวนคิ ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เป็นเมืองหลวงแหง่แคว้นบาวาเรียสถานท่ีนา่ทอ่งเที่ยว วังเรสซิเดนซ์ 

เป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษัตริย์แหง่แคว้นบาเยิร์นมากวา่ 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิ
มิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนที่สวยอีกแหง่หนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคา
แพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหา
เศรษฐีระดบัโลก จตุัรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเกา่ นกัทอ่งเทีย่วพลาดไมไ่ด้ทีจ่ะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยูบ่นอาคาร
เทศบาลเมืองเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เลศิรสกบัขาหมเูยอรมนั 
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 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 8 นครมิวนิค - เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนคิ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน 
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925 
วนัที่ 9 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิ 
หมายเหต ุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้า
ชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเทีย่วบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมคีา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้
ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดให้นกัทอ่งเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปทอ่งเทีย่วได้แบบไมต้่องกกัตวั โดยหากคณุได้รับวคัซีนที่
ได้รับการอนมุตัิอยา่งครบถ้วนอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซนีท่ีเยอรมนียอมรับ 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 

26 มี.ค. – 03 เม.ย. 2565 98,000.- 97,000.- 86,000.- 12,600.- 9,800.- -30,000./ -22,500 
09 – 17 เมย. 2565 
(เทศกาลสงกรานต์) 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 98,000.- 97,000.- 86,000.- 12,600.- 9,800.- -30,000./ -22,500 
07 – 15 พฤษภาคม 2565 98,000.- 97,000.- 86,000.- 12,600.- 9,800.- -30,000./ -22,500 

 
คา่ทวัร์รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 มกราคม 2565 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าคริสตลัเวิล์ด / คา่เข้าชมเหมือง

เกลอืฮลัล์ชตทั / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที่ทา่นมีข้อจ ากดัในการ

รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลต่อเนือ่งหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท า PCR or AntigenTest (ถ้ามี) 
 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั Test & Go ในทกุกรณี 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 
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เงื่อนไขการจองทวัร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 70,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัทอ่งเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรือ คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 
15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้า
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หาก
ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย และ 60 วนัก่อน
การเดินทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 
ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่น
ตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพือ่ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


