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

พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ D 9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอย
อ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย ์กลางการการพาณิชยแ์ละการบิน โดยเที่ยวบิน
ที่ TG 922 

วนัท่ี 2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบิรก์ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อทุยานป่าด า 
05.55 น. ถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ 

เมืองพระราชสมภพของรชักาลที่ 8 เป็นเมอืงที่สดุแสนโรแมนตกิรมิฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์ ความสวยงามอนัเลื่องชื่อของเมืองนี ้
ท  าให ้ มีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน น าเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือ
แม่น า้ สามารถมองเห็นววิทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี 
ภายในมถีงัเก็บไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกอีกดว้ย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เขต อทุยานแห่งชาติป่าด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลมุอาณาเขตพืน้ท่ีกวา่ 12,000 ตร.

กม. สมัผสับรรยากาศรมิทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตวัอยู่ ณ ใจกลางอทุยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไป
ดว้ยตน้สนวิถีของชาวเยอรมนัยงัรกัษาประเพณีดัง้เดมิ อีกทัง้ยงัเป็นถิ่นก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแห่งนี ้

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การม์ิช พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางตามเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟืสเซ่น 

เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมคีวามรุง่เรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถา่ยสินคา้ และ
ซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะนา่รกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าขึน้ชมปราสาทสวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก “นอยชวานสไตน”์ ที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทด์ิสนียย์งัหลงใหล กษัตรยิล์คุ

วิคที่2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งที่ยิง่ใหญ่อนัไดแ้ก่ นอยชวานสไตน,์ ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ่  ให้
เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่งรฐับาวาเรยี กล่าวกนัวา่ปราสาทแห่งนีง้ดงามแตกตา่งกนัใน 4 ฤด ูในปี ค.ศ. 1869 ครสิเตียน จงัค ์
เป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอก ใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์ ภายในตวัปราสาทไดร้บัการตกแตง่
อย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเรื่องราวอปุรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่
จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ไดเ้วลาเดินทางสู่เมือง การม์ิช พารเ์ท่นเคียรเ์ชน่ จดุหมายปลายทางของนกั
สกีในเยอรมนัแอลป์ 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Atlas Grand Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 การม์ชิ พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น - ยอดเขาชกุสปิตเซ่ - อินสบรูค 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านขึน้ ยอดเขาซกุสปิตเซ ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งล่าง 

เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี คือ 2,962 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ท าใหเ้กดิกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทวิทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนั คือ เยอรมนี ออสเตรยี 
อิตาลี และสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยมยีอดเขาที่อยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือแอลป์ สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซค็ (Kreuzeck) และ
วงัค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนกัเดินทาง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอนิสบรูค เมืองหลวงแหง่แควน้ทิโรล ไดร้บัการยกย่องว่างดงามเมืองหน่ึงในเทอืกเขาแอลป์ เสน่หข์อง

เมืองอยู่ที่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอยีดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กว่า 500 
ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส ์ตกึสมยัโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้
ไปในศตวรรษที่ 18 วงัฮอฟบรูก ์พระราชวงัที่ราชส านกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว  

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 5 ครสิตลัเวิลด์ - ซาลสบ์วรก์ - สวนมิราเบล – เซนตว์ลูฟ์กงั - เซนตก์ลิเกน้ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางสู่วตัเท่น อาณาจกัรของสวารอ็ฟสกี ้เขา้ชม คริสตัลเวิลด ์อนัเกิดจากแนวคดิสะทอ้นถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และ

แพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 ครสิตลัเวิลดข์องสวารอฟสกีไดเ้ปิดโฉมมหศัจรรยค์วามงามยคุปรบัปรุงใหม่ โดยที่
หา้หอ้งไดร้บัการออกแบบใหม่หมด ใครที่ชื่นชอบงานครสิตลั สามารถหาซือ้ไดภ้ายในรา้น Swarovski Kristallwelten 
Store ที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยบั คณุจะไดพ้บกลุ่มผลิตภณัฑค์รบทกุชนดิ ตัง้แต่อญัมณีและ
เครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ Swarovski Optik 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ “เดอะซาวดอ์อฟมวิสิค” เมอืงที่มีชื่อเสียงจากการใชส้ถานท่ีต่างๆของเมืองในการถา่ย
ท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมยา่นเมืองเก่าเริ่มจาก “สวนมริาเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแตง่พนัธุไ์มห้ลากหลายสีสนัท่ีพรอ้มจะบานสะพรั่งใน

ฤดใูบไมผ้ลิ ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ ตัง้เด่นตระหงา่นอยู่บนเนินเขา บา้นเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โม
สารต์” ที่สรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย มหาวิหารประจ าเมือง ที่สรา้งขึน้จากความร ่ารวยที่เกดิจากการท า
เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด ้ ที่มชีื่อเสียงประดบัประดาไดด้ว้ยป้ายบอกชื่อรา้นคา้ เอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของที่นี่ เมืองนีม้ี
หลากหลายมมุใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกนัอย่างไม่รูเ้บื่อ ค ่าคืนนีน้  าทา่นไปพกัโรงแรมรมิทะเลสาบในภมูิภาคซาลสซ์มัเมอกทูท่ีมี
เป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 6 เซนตว์ลูฟ์กงั - เหมืองเกลือ - หมูบ่า้นฮลัลส์ตทั - บาดไรเค่นฮาล 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮัลลส์ตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี น าคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเกา่ แบบ

แอดเวนเจอรท์ี่เก่าแก่ที่สดุแหง่หน่ึง อายเุกา่แกก่วา่ 7,000 ปีซึ่งในสมยัโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบคุคล
ทั่วไปเนื่องจากเกลือมคี่าจนไดช้ื่อว่าเป็นทองค าขาว แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายในท่ียงัคง
รกัษาสภาพเดิมไวท้กุประการ น าชมสถานท่ี พรอ้มอธิบายประวตัิความเป็นมา เก่ียวกบัการเริ่มในการท าเหมืองเกลือ ดว้ย
ขัน้ตอนต่างๆ รว่มสนกุไปกบัการ 'นั่งสไลดเ์ดอร'์ ที่คนงานเหมืองใชจ้รงิ ๆ สมยันัน้ กบัประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินเที่ยวหมู่บา้นฮลัลช์ตทั ที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาดเมือง ให้

ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกบัเป็น
เมืองในฝันของนกัเดินทาง สู่เมือง บาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พรุอ้น สปา และเป็น
สถานท่ีรกัษาบ าบดัสขุภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพกัผ่อนของชาวยโุรป 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวงัแฮเรนคมิเซ - มิวนคิ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.30 น. เดินสู่หมู่บา้นปรีน ซึง่เป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ที่สดุรมิทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรยี นั่งเรอืไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล 

หรือเกาะผูช้าย ซึ่งตัง้อยู่กลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทชื่อกอ้งโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจา้ลคุวิกที่ 2 โดยมี
พระประสงคใ์หส้รา้งเลียนแบบพระราชวงัแวรซ์ายน ์ แตใ่หห้รูหราอลงัการกว่าดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ ชมหอ้ง
ภายในพระราชวงั หอ้งฑตูานทุตู, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ที่ประดบัตกแต่งอย่างสง่างามดว้ย
ทองและแพรพรรณหลากสี แต่นา่เสียดายที่ปราสาทแห่งนีย้งัสรา้งไม่เสรจ็สมบรูณ ์ ดว้ยพระเจา้ลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมนไ์ป
ก่อน  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนคิ ซึง่ถือไดว้่าเป็นประตขูองยโุรป เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียสถานท่ีน่าทอ่งเที่ยว วังเรสซิเดนซ ์

เป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษตัรยิแ์ห่งแควน้บาเยิรน์มากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิ
มิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคา
แพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหา
เศรษฐีระดบัโลก จตัุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเกา่ นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคาร
เทศบาลเมืองเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกบัขาหมเูยอรมนั 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 8 นครมิวนิค - เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนคิ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้ า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน 
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925 
วนัท่ี 9 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิ 
หมายเหต ุ     ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้
ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแลว้ 
เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้
ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
 
ประเทศเยอรมนี มีขอ้ก าหนดใหน้กัท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไดแ้บบไม่ตอ้งกกัตวั โดยหากคณุไดร้บัวคัซีนท่ี
ไดร้บัการอนมุตัิอย่างครบถว้นอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซนีท่ีเยอรมนียอมรบั 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 

07 – 15 พฤษภาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 
09-17 กรกฎาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 
23-31 กรกฎาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 
06-14 สงิหาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 
08-16 ตุลาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 

ค่าทวัรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่01 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ ค่าขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / ค่าเขา้ครสิตลัเวิลด์ / ค่าเขา้ชมเหมือง

เกลือฮลัลช์ตทั / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีขอ้จ ากดัในการ

รบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื่อความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท า PCR or AntigenTest (ถ้ามี) 
 ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบั Test & Go ในทกุกรณี 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 
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เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้า่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่าน
ช าระมาแลว้ 
การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ย และ 60 วนัก่อน
การเดินทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 
ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่น
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้ และหากทา่นไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 


