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รหัสโปรแกรม : 23231 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

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

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย
อำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเชค็อิน 

23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินท่ี 
TG 922 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ 
05.55 น. ถึงสนามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดนิทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ 

เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติกริมฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ความสวยงามอันเลื่องชื่อของเมืองนี้ทำ
ให้ มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน นำเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ ทีส่ร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำ 
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถัง
เก็บไวน์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เขต อทุยานแหง่ชาตปิ่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนคีรอบคลุมอาณาเขตพื้นท่ีกว่า 12,000 ตร.

กม. สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไป
ด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมันยังรักษาประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังเปน็ถิ่นกำเนิดการทำนาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี้ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียรเ์ช่น 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟืสเซน่ 

เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดีตต้ังแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อ
ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำขึ้นชมปราสาทสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “นอยชวานสไตน”์ ทีแ่ม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล กษัตริย์ลุควิค

ที2่ ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็น
มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนี้งดงามแตกต่างกันใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป็น
ผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่าง
อลังการ ด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ได้เวลาเดินทางสู่เมือง การม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ จุดหมายปลายทางของนักสกีใน
เยอรมันแอลป์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Atlas Grand Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 4 การ์มิช พาร์เท่นเคยีร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรคู 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่านขึ้น ยอดเขาซกุสปติเซ ่ ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บ

ภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ทั้งปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 
และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมยีอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ป สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซค็ (Kreuzeck) และวังค ์
(Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอนิสบรคู เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกยอ่งว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยู่
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ที่ อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ทีส่ร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ป ี จน
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมัยโกธคิตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปใน
ศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราชสำนักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน  
วันที่ 5 คริสตัลเวิล์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล – เซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์กิลเก้น 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินทางสู่วัตเท่น อาณาจักรของสวาร็อฟสกี้ เข้าชม ครสิตลัเวลิด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และ

แพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตัลเวิลด์ของสวารอฟสกีได้เปิดโฉมมหศัจรรยค์วามงามยุคปรับปรุงใหม่ โดยที่
ห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด ใครที่ชื่นชอบงานคริสตัล สามารถหาซื้อได้ภายในร้าน Swarovski Kristallwelten 
Store ที่กว้างขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด ต้ังแต่อัญมณีและเครื่องประดบั 
จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ Swarovski Optik 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู ่ เมอืงซาลสบ์วรก์ “เดอะซาวด์ออฟมิวสคิ” เมอืงที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆของเมืองในการถ่าย
ทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมย่านเมืองเก่าเริ่มจาก “สวนมริาเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันที่พร้อมจะบานสะพรั่งใน

ฤดูใบไม้ผลิ ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วร์ก ต้ังเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา บ้านเกิดคีตกวเีอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสารต์” 
ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย มหาวิหารประจำเมือง ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมือง
เกลือ ถนนเกรไทรเด ้ ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้า เอกลักษณ์อันโดดเด่นของที่นี่ เมืองนี้มี
หลากหลายมุมให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างไม่รู้เบื่อ ค่ำคืนนี้นำท่านไปพักโรงแรมริมทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูทท่ีมีเป็น
เสน่ห์อันน่าติดตรึง 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน  
วันที่ 6 เซนต์วูลฟ์กัง - เหมืองเกลือ - หมูบ่้านฮัลล์สตัท - บาดไรเค่นฮาล 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ป ี นำคณะเทีย่วชมเหมืองเกลือเก่า แบบ

แอดเวนเจอร์ทีเ่ก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปีซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคล
ทั่วไปเนื่องจากเกลือมคี่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบนัได้เปิดให้นักท่องเที่ยวไดเ้ข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษา
สภาพเดิมไว้ทุกประการ นำชมสถานที่ พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา เกีย่วกับการเริ่มในการทำเหมืองเกลือ ด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ร่วมสนุกไปกับการ 'นั่งสไลด์เดอร์' ทีค่นงานเหมืองใช้จริง ๆ สมัยนั้น กับประสบการณ์อันน่าประทับใจ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินเที่ยวหมู่บ้านฮัลลช์ตัท ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจสีวยงามราวกับภาพวาดเมือง ให้ฉายา

เมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับเป็นเมืองใน
ฝันของนักเดินทาง สู่เมือง บาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่
รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน  
วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนคิ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. เดินสู่หมู่บ้านปรีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรอืทะเลสาบบาวาเรยี นั่งเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือ

เกาะผูช้าย ซึ่งต้ังอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นที่ต้ังของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรนคมีเซ” ของพระเจา้ลุควิกที่ 2 โดยมีพระ
ประสงค์ให้สร้างเลยีนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น ชมห้องภายใน
พระราชวัง ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและ
แพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกที ่2 สิ้นพระชมน์ไปก่อน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนคิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียสถานที่น่าท่องเที่ยว วงัเรสซเิดนซ ์เปน็

ที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ป ี โรงละครโอเปรา่ ถนนสายสำคญัคือ ถนนแมกซมิเิลยีน 
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นท่ีต้ังร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็น
ที่ต้ังของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก 
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จตัรุสัมาเรยีน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมัน 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
วันที่ 8 นครมิวนคิ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนคิ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน 
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 925 
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชม
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่อง
ไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งใหท้่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 
ประเทศเยอรมนี มีข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวคัซีนที่
ได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 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 

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 ตลุาคม 2565 103,000.- 92,700.- 82,400.- 12,600.- 9,800.- -34,000./ -25,500 

ค่าทัวร์รวม : 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่01 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
✓ ค่าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้คริสตัลเวิลด์ / ค่าเข้าชมเหมือง

เกลือฮัลล์ชตัท / ค่าเข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ 
✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีท่ีท่านมีข้อจำกัดในการ

รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)  
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะ/สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบติัเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 
 
 
 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
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 คา่ทำ PCR or AntigenTest (ถา้ม)ี 
 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ Test & Go ในทุกกรณี 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีง
อย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24ชั่วโมงนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนทีเ่หลือตามวันที่
กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมัดจำ** 

(หักค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้
นำมาหกัจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วแสดงหลักฐานให้นักท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า และค่าดำเนินการ 
2. ค่ามัดจำ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และคา่เปลี่ยนชื่อต๋ัวเท่านั้น และต้องไมอ่ยู่ในเงื่อนไขของต๋ัวที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังน้ี การลา่ช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ
มาแล้ว 
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การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 
31 ธ.ค.) 
ต๋ัวเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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