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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต  
20.30 น. 

 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 
สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 

23.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลางการการ
พาณิชย์และการบนิ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 920 

 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบร์ิก - ทะเลสาบททิเิซ่ - อุทยานป่าด า  
05.55 น. ถึงสนามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร น าท่านเดนิทางสูเ่มืองไฮเดลเบร์ิก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 8 เป็น
เมืองท่ีสดุแสนโรแมนตกิริมฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร์ ความสวยงามอนัเล่ืองช่ือของเมืองนีท้ าให้ 
มีนกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน น าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบร์ิก ท่ีสร้าง
ขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแมน่ า้ สามารถมองเห็นววิทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวั
ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกอีกด้วย 

 

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

อาณาเขตพืน้ท่ีกวา่ 12,000 ตร.กม. สมัผสับรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวย
และเงียบสงบซ่อนตวัอยู่ ณ ใจกลางอทุยานแห่งชาติ ท่ีหนาแน่นไปด้วยต้นสนวถีิของ
ชาวเยอรมนัยงัรักษาประเพณีดัง้เดมิ อีกทัง้ยงัเป็นถิ่นก าเนิดการท านาฬกิากุ๊กกจูาก
ดนิแดนแห่งนี ้

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที่ 3 ทะเลสาบททิเิซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. เดนิทางตามเส้นทางสายโรแมนตกิของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเท่ียว

ท่ีโดง่ดงัท่ีสดุโดยสิน้สดุท่ีฟืสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนตกิ เคยมีความรุ่งเรือง
ในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลือมาแต่
โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าขึน้ชมปราสาทสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก “นอยชวานสไตน์” ท่ีแม้แต่ราชาการ์ตนู  
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วอลท์ดสินีย์ยงัหลงใหล กษัตริย์ลคุวคิท่ี2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ี
ยิ่งใหญ่อนัได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ่  ให้เป็นมรดกอนัล า้คา่
แห่งรัฐบาวาเรีย กลา่วกนัวา่ปราสาทแห่งนีง้ดงามแตกตา่งกนัใน 4 ฤด ูในปี ค.ศ. 1869 
คริสเตียน จงัค์ เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของ
วากเนอร์ ภายในตวัปราสาทได้รับการตกแตง่อย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบั
เร่ืองราวอปุรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ได้เวลาเดนิทางสูเ่มืองการ์มชิ พาร์เท่นเคียร์
เช่น จดุหมายปลายทางของนกัสกีในเยอรมนัแอลป์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Atlas Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที่ 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อนิสบรูค  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. น าท่านขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะได้

ชมววิทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมววิบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน
เยอรมนี คือ 2,962 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปี เม่ือ
มองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกนั คือ เยอรมนี 
ออสเตรีย อิตาลี และสวสิเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนัอีก 3 ยอด คือแอล์ป 
สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค์ (Wank) ซึ่งล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกั
เดนิทาง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา  
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกย่องวา่งดงามเมืองหนึ่ง

ในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ี อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ี
สร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮ้าส์ ตกึสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิม่
ศลิปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวงัท่ีราชส านกัใช้แปร
พระราชฐานในช่วงฤดหูนาว  

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   

วันที่ 5 คริสตัลเวล์ิด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล – เซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์กิลเก้น  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. เดนิทางสูว่ตัเท่น อาณาจกัรของสวาร็อฟสกี ้ เข้าชมคริสตลัเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคดิ  



 

EUR09_Best of Germany 9 Days_(Bavaria-Tirol)_2021-2022                                                          4/5 

สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวลิด์
ของสวารอฟสกีได้เปิดโฉมมหศัจรรย์ความงามยคุปรับปรุงใหม่ โดยท่ีห้าห้องได้รับการ
ออกแบบใหมห่มด ใครท่ีช่ืนชอบงานคริสตลั สามารถหาซือ้ได้ภายในร้าน Swarovski 
Kristallwelten Store ท่ีกว้างขวางและเตม็ไปด้วยความระยิบระยบั คณุจะได้พบกลุม่
ผลติภณัฑ์ครบทกุชนิด ตัง้แตอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประตมิากรรมขนาดเล็ก 
และ Swarovski Optik 

10.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองซาลส์บวร์ก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการ
ใช้สถานท่ีตา่งๆของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย ชมย่านเมืองเก่าเร่ิมจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดมิ ท่ีตกแตง่พนัธุ์ไม้

หลากหลายสีสนัท่ีพร้อมจะบานสะพร่ังในฤดใูบไม้ผลิ ปราสาท โฮเฮนซาลส์บวร์ก ตัง้
เดน่ตระหง่านอยู่บนเนินเขา บ้านเกิดคตีกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ี
สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย มหาวหิารประจ าเมือง ท่ีสร้างขึน้จาก
ความร ่ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ท่ีมีช่ือเสียงประดบัประดาได้
ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้า เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของท่ีน่ี เมืองนีมี้หลากหลายมมุให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปกนัอย่างไมรู้่เบ่ือ ค ่าคืนนีน้ าท่านไปพกัโรงแรมริมทะเลสาบในภมูภิาคซาลส์
ซมัเมอกทูท่ีมีเป็นเสน่ห์อนัน่าตดิตรึง 

 

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

เดียวกัน  
 

วันที่ 6 เซนต์วูลฟ์กัง - เหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลล์สตัท - บาดไรเค่นฮาล  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮัลล์สตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี น า

คณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า แบบแอดเวนเจอร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง อายเุก่าแก่กว่า 
7,000 ปีซึ่งในสมยัโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไปเน่ืองจาก
เกลือมีคา่จนได้ช่ือวา่เป็นทองค าขาว แต่ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชม
ภายในท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ น าชมสถานท่ี พร้อมอธิบายประวตัิความ
เป็นมา เก่ียวกบัการเร่ิมในการท าเหมืองเกลือ ด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ร่วมสนกุไปกับการ 'นัง่
สไลด์เดอร์' ท่ีคนงานเหมืองใช้จริง ๆ สมยันัน้ กบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิเท่ียวหมูบ้่านฮลัล์ชตทั ท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี  
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สวยงามราวกบัภาพวาดเมือง ให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ี
มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกบัเป็นเมืองในฝันของนกั
เดนิทาง สูเ่มืองบาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบอ่เกลือ บอ่น า้พรุ้อน 
สปา และเป็นสถานท่ีรักษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเท่ียวพกัผอ่นของชาวยโุรป 

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

เดียวกัน  
 

วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. เดนิสูห่มูบ้่านปรีน ซึ่งเป็นหมูบ้่านท่ีใหญ่ท่ีสดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย 

นัง่เรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตัง้อยู่กลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตัง้ของ
ปราสาทช่ือก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลคุวกิท่ี 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้าง
เลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แตใ่ห้หรูหราอลงัการกวา่ด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัใน
ยคุนัน้ ชมห้องภายในพระราชวงั ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย 
และห้องกระจก ท่ีประดบัตกแตง่อย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แตน่่า
เสียดายท่ีปราสาทแห่งนีย้งัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวกิท่ี 2 สิน้พระชมน์ไป
ก่อน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางสูน่ครมวินิค ซึ่งถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

สถานท่ีน่าท่องเท่ียว วังเรสซิเดนซ์ เป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้น
บาเยิร์นมากวา่ 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้าง
ขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นท่ีตัง้ร้านขายของ
แบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดนิเลน่
บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จัตุรัสมาเรียน ใจ
กลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ีประดบัอยู่บนอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

 

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

เดียวกนั 
 

วันที่ 8 นครมิวนิค - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
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09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินิค เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า  
TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

13.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 925  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

06.10 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การล่าช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก ำหนดให้นักท่องเที่ยวจำกประเทศไทย สำมำรถเดนิทำงไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหำกคุณ
ได้รับวัคซีนที่ได้รับกำรอนุมัตอิย่ำงครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดนิทำง วคัซีนที่เยอรมนียอมรับ 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 
(เทศกาลสงกรานต์) 

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

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

ค่าทัวร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564 
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 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมปราสาทไฮเดลเบร์ิก / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / คา่เข้าคริสตลัเวล์ิด / คา่

เข้าชมเหมืองเกลือฮลัล์ชตทั / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคมิเซ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท า PCR Test (ถ้ามี) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

 


