
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน ทีท่างลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน โรงแรมทีน่ าเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานทีท่่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารอพัเกรดดีๆมาใหท่้าน 

ความสุข ในความทรงจ ากบัทุกสถานทีใ่นช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณ ์

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่่านจะไดร้บั ทีท่างทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน  

ร่วมนบัถอยหลงัเขา้สู่ปี 2015 ณ กรุงเวียนนา พกัย่านถนนชอ้ปป้ิงทุกเมือง 

ลีลาวดี ...ลีลา ทีเ่ป็นตวัคุณ 

 

ก าหนดการเดินทาง       26 ธนัวาคม 2557  - 4 มกราคม 2558 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – มิวนกิ (เยอรมนั)  

22.50 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2) สายการ

บินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ  

00.50 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ กรงุมวินิค ประเทศเยอรมนั โดยการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG924 

วนัทีส่องของการเดินทาง(2)           มิวนคิ – โฮเฮนชวานเกา – นอยชวานสไตล–์ นูเรมเบริก์ 

06.45 น.  คณะเดนิทางถงึสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนั (ใช้ระยะเวลาการเดนิทาง 11 ชั่วโมง 25 นาท)ี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมอืง และศุลกากรแล้วนาํท่านแวะทานอาหารเช้า ณ Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel  

เชา้ บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟตส์ุดเลิศล ้ า  ณ โรงแรม Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel 

รถโค้ชนาํท่านเดนิทางสู่  Schwangau เพ่ือเดนิทางเข้าชมปราสาทต้นแบบ

ของดสีนีย์แลนดเ์ริ่มต้นชมบรรยากาศอนัสวยงามของภมูภิาคบาวาเรียนอลั

ไพล์ ที่รอบๆ ท่านจะเตม็ไปด้วย ภเูขา ทะเลสาบ ปราสาทแสนสวย พร้อม

นิยายปรัมปราที่จะมาคู่กบัปราสาทต่างๆ ถอืว่าเป็นภมูภิาคที่สวยที่สดุแห่ง

หนึ่งของเยอรมนี จาดนั้นเปล่ียนการเดนิทางเป็นรถมนิิบสัขึ้นสู่ ปราสาท

นอยชวานชไตน ์เดนิทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมร่ี  

 



 

 Sheraton Carlton Nuernberg Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

 

ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดทีี่สดุ ชมความสวยงามของป่าไม้  และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้

หลากหลายสี ชมทวิทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่น มทีะเลสาบและธารนํา้ล้อมรอบ  ภายในตวัปราสาทที่ตกแต่งไว้

อย่างอลังการ ปราสาทนี้สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 18–19 รัชสมยัของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคตีกวีชาวเยอรมนี 

ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน , ห้องบรรทม , ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสร์ิต  ชม

ความงดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตนูวอล์ทดสินีย์ยังได้จาํลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพ

นิยาย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณข์องสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุง นูเรมเบิรก์ เมอืงแห่งปราสาท

และเทพนิยาย ที่สวยงามดงัภาพฝนั ไม่แพ้กนั...ปราสาท หุบเขา 

ทางเดนิโรยกรวด หิมะร่วงหล่น บรรยากาศเหล่านี้คอืยุโรป ซึ่งนู

เรมเบริ์ก เมอืงแห่งประวัตศิาสตร์ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนี มคีรบ เป็นเมอืงให้คนไปฮันนีมูนกไ็ด้ สดุแสนโรแมน

ตกิ เป็นเมอืงแห่งยุคกลาง ปราสาทราชวัง และเป็นเมอืงแห่ง

สงคราม สองอย่างนี้กส็าํคญัไม่แพ้กนัราชาการ์ตนู วอลท ์ดสินีย์ 

คงยํ่าไปในดนิแดนเหล่านี้  แล้วร่างภาพเป็นการ์ตนูและเทพ

นิยายชวนฝนั เมื่อเขาคดิจะทาํสวนสนุก แน่นอน... เขามี

แม่พิมพ์ของเมอืงเหล่านี้อยู่ในใจ มเีจ้าหญิง เจ้าชาย แม่มด ผู้ ร้าย ผู้ด ีร่วมผจญภัยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ สวยงาม

ทาํไมต้องไปนูเรมเบริ์ก นักเขยีน - Chris Howat จากหนังสอืท่องเที่ยว Food and Travel บอกไว้ว่า แม้นูเรมเบริ์ก หรือ 

เนือร์นแบร์ก ที่ออกเสยีงตามภาษาเยอรมนั จะถูกระเบดิโจมตแีทบสิ้นเมอืงไปเมื่อคร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 2 แต่เธอกก็ลับมา

สวยงามเหมอืนเดมิ น่าภมูใิจแทนคนเยอรมนั ที่ช่วยกนับูรณะฟ้ืนฟูเมอืงแห่งประวัตศิาสตร์ให้กลายเป็นเมอืงท่องเที่ยวได้อกี

คร้ัง ถ้าเป็นหนังสอื นูเรมเบอร์ก คงเตม็ไปด้วยหน้ากระดาษที่จดจารึกวันวานที่ผนัผ่าน ความสขุ ทุกข ์ความขื่นขม อย่างยืน

ยาวมาหลายร้อยหลายพันปี แล้วพอมาถงึหน้าสดุท้ายกจ็บอย่างแฮปป้ีเอนดิ้ง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากล่าวถึงปรากแล้ว ความเป็นเอกลักษณ์คงไม่ใช่แค่อาหาร สถาปัตยกรรม เท่านั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของปราก นั่นคือศิลปะ
ทางด้านดนตรี ท่ามกลางเส้นทางที่ท่านจะได้พบนั้น ท่านจะเห็นศิลปิน นักดนตรีมากมายตลอดข้างท้างแม้กระทั่งบนสะพานชาลส์ที่เป็นจุด
ท่องเที่ยวหลัก ของปราก ดังนั้นมื้อค่่านี้จึงขอแนะน่าร้านอาหารที่เป็นร้านดังประจ่าปราก และมื้อนี้ท่านจะได้ร่วมสนุกกับนักดนตรีของร้าน 

U Zlaté Konvice 

วนัทีส่ามของการเดินทาง(3)นูเรมเบริก์ - คารโ์ลวี วารี – พลิเซน – โรงงานและพพิธิภณัฑเ์บยีร ์– ปราก(ชมเมือง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง คาโลวี่ วารี เมืองน ้ าแร่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30- 3 ชม นาํท่านชมความงดงามของเมอืง 

คาโลวี่ วารี  “เมืองน ้ าแร่” แสนสวยที่สดุแห่งหนึ่งของโบฮีเมยีลักษณะเมอืงอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่นํา้เทปล้าดนิแดนแห่งนี้  

เป็นที่ค้นพบแหล่งนํา้แร่ร้อนธรรมชาต ิและมบ่ีอนํา้พุเมอืงนี้ เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา  เพ่ือรักษาสขุภาพและยังมี

สถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดนิชมเมอืงเป็นอย่างย่ิง ทั้งอาคารบ้านเรือนหลากส ีที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่นํา้กลางเมอืง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  

 นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง พลิเซ่น นาํท่านเข้าชม โรงงานเบียรพ์ลิเซ่น  เป็นเบยีร์

ลาเกอร์ชนิดหนึ่ง มสีอ่ีอน รสค่อนข้างจางจึงดื่มง่าย มเีปอร์เซน็ตแ์อลกอฮอล์

ระหว่าง 3.4-3.8 เปอร์เซน็ต ์ที่มต้ีนกาํเนิดจากเมอืงพิลเซ่น ซึ่งโรงกล่ันเบยีร์

จะอยู่ใต้ดนิที่อณุภมูติดิลบ ทุกท่านจะได้ชมกระบวนการผลิต สมัผสั

บรรยากาศโรงกล่ันที่แท้จริง ท่านจะได้ท่านโรงบ่มเบยีร์สมยัใหม่ และอโุมงค์

ใต้ดนิที่ใช้บ่มเบยีร์ตั้งแต่ ค.ศ. 1838-1930 พร้อมทั้งได้ชิมเบยีร์จากข้าว

บาร์เลย์สดๆ จากถงับ่มเบยีร์โบราณหลังจากได้ชิมเบยีร์อย่างจุใจแล้ว  

บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่กรงุปราก (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม. ) จากนั้นนาํท่านเข้า  

กรุงปราก   เมอืงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงสดุ   โรแมนตกิอกีเมอืงหนึ่งของโลก อาจเพราะมสีถาปัตยกรรมอนัหลากหลายที่เก่าแก่

และงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ ์รวมถงึมแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่สวยงาม จน

ได้รับการประกาศให้เป็นเมอืงมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ.1992 จึงไม่แปลกใจที่นักเดนิทางจากทั่วโลก มกัแวะเวียน

ไปท่องเที่ยว "เมืองปราก" (Prague) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สดุใน "สาธารณรัฐเชก็"จากนั้นท่านสามารถช้อปป้ิง หรือเดนิ

ชมเมอืงได้ตามอสิระ โดยมไีกดค์อยแนะนาํให้ท่านทราบถงึเส้นทางการเดนิช้อปป้ิงและโรงแรมที่เราจะให้ท่านได้พักจะอยู่ไม่

ห่างจาก แหล่งช้อปป้ิงสกัเท่าไหร่ สนิค้าที่ท่านสามารถจะได้ช้อปนั้นมมีากมากจนท่านได้เดนิตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์

เนม หลายๆย่ีห้อ สนิค้าเสื้อผ้า ของที่ระลึกมากมายจนท่านอยากจะหาเวลาเดนิให้ได้มากที่สดุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คืนที่สองของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองปราก เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับ
บรรยากาศของเมืองแห่งความโรแมนติกนี ้

“SHERATON PRAGUE” หรือเทียบเท่า  
 
 

 

 

 

 

 

                           

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – ชมเมืองปราก  –  ชอ้ปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเข้าชม  ปราสาทแห่งกรุงปราก  สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษที่ 

11 ด้วยศิลปะแบบโกธคิ เคยได้รับการรับรองจากกนิเนสสบุ์ค๊ ว่าเป็น

ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจุบนัได้เป็นที่พาํนักของ

ประธานาธบิดี  สาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท 

และโบสถเ์ซนตไ์วตสั ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดบัประดาไป

ด้วยนํา้พุ รปูป้ันนักบุญ โบสถเ์ซนตจ์อร์จ และคอนแวนต ์รวมทั้ง  

โอลดร์อยลัพาเลซ  (พระราชวงัเก่า)  และโกลเดน้เลน  (ถนนสาย

ทองค า) ซึ่งเคยใช้เป็นที่พาํนักของช่างฝีมอืในยุคสมยัก่อน เพ่ือเล่น

แร่แปรธาตตุ่าง ๆ ให้เป็นทองคาํ ที่จะทาํให้ท่านย้อนไปถงึความ

ยิ่งใหญ่ของโบฮีเมยีในอดตี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเมนูอาหา รภตัตาคารช่ือดงัของปราก เสิรฟ์ดว้ยเมนูกุง้มงักรจาน

รอ้นฉบบัฮ่องกงและอาหารต่างๆมากมายจนลน้โตะ๊ 

 นาํท่านเดนิสู่  สะพานชารล์  สะพานเก่าแก่สญัลักษณข์องเมอืง สร้าง

ด้วยหินขนาดใหญ่ ประดบัด้วยรปูป้ันของนักบุญถงึ 28 องค ์ชาว

คริสตเ์ชื่อว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี้  ต้องขอพรจาก นกับุญจอหน์

แห่งเนโปมุข กรงุปรากในยุคกลาง เคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดิ

โรมนัอนัศักดิ์สทิธิ์ริมฝั่งแม่นํา้วัลตาวา ท่านจะได้เหน็สถาปัตยกรรมที่

งดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดนิปืนที่ได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดเีย่ียม จนเข้าสู่จตรัุสใจกลางเมอืงอนัเป็นที่ตั้งของ

วิหารตนิส ์ให้ท่านได้เลือกซื้อเคร่ืองแก้วโบฮีเมยี “โมเซอร์ ” ที่มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วโลกและ ชมนาฬกิาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตี



 

หลังจากได้ทานอาหาร พ้ืนเมือง และอาหารจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมื้อนี้ขอยกให้เป็นมื้อพิเศษอีก 1 มื้อที่ท่านจะได้รับนั่นคือภัตตาคารอาหารไทย
ประยุกต์ที่ต้ังโดดเด่นอยู่ริมแม่ย้่าวัลตาวาที่เป็นแม่น้่าสายหลักของกรุงปราก ขอรับรองความอร่อยโดยเชฟฝีมือคนไทยการันตี และเป็นร้านที่

ได้รับรางวัลร้านอาหารคุณภาพอย่างล้นหลาม 

Občanská Plovárna 
 

คืนที่สามของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองปราก เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับ
บรรยากาศของเมืองแห่งความโรแมนติคนี ้

“Four Seasons Hotel” หรือเทียบเท่า 
 
 
 

บอกเวลาจะมหุ่ีนออกมาเต้นราํให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมอืงของกรงุปราก... อสิระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศอนังดงามของเมอืงหลวงอนัมเีสน่ห์แห่งนี้  พร้อมกบัช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย กบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมาย ทั้ง

ของที่ระลึก หรือจะเลือกช้อปป้ิงแบรนดเ์นม มากมาย กบัถนนช้อปป้ิงบริเวณใกล้ๆ กบันาฬกิาดาราศาสตร์โบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   ปราก – เชสกี้ คลุมลอฟ – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางข้ามพรมแดน สู่ประเทศสาธารณรัฐเชค เพ่ือเดนิทาง

ต่อไปยัง เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมอืงเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ค.ศ.1374ซึ่งมอีาณาเขตของเมอืงอยู่ตดิกบัประเทศออสเตรียและ

เยอรมนีด้วยประวัตศิาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบัความโดดเด่นของ

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม อนัทรงคุณค่าทาํให้องคก์ารยูเนสโก้

ประกาศให้เมอืงครมุลอฟเป็นเมอืงแห่งมรดกโลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีนเลิศรส  



 

คืนที่สี่ของการเดินทางเมืองค่่าคืนนี้ขอน่าท่านพัก ณ โรงแรม 5ดาวและดูแปลกตา ของเมืองนี้ที่อยู่ด้านหลังของโบสถ์ ประจ่าเมืองซึ่งสามารถ
เดินได้จากจัตุรัสกลางเมืองและบรรยากาศห้องพักที่ดูแปลกตา คล้ายกับท่านได้มาย้อนยุคเข้ามาสู่ช่วงเวลาแห่งยุคโบราณ 

 “Ruze Hotel” หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระให้ท่านเดนิชมเมอืงมรดกโลก World Heritage เพชรนํา้งามแห่งโบฮีเมยีที่เมอืงเชสกี้  ครมุลอฟ ( Cesky Krumlov) 

เที่ยวชมเมอืงที่ได้รับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ให้เป็นเมอืง

มรดกโลกในปีค.ศ.1992 เมอืงนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่นํา้วัลตาวา 

ความโดดเด่นของเมอืงที่มอีาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 

หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบยีนไว้ให้เป็นสถานที่สาํคญัแห่ง

หนึ่งของโลก ไป ชมวิวทวิทศัน์ของเมอืงแบบพาโนรามา บน

ปราสาทครมุ ลอฟ ถอืเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อสิระให้ท่านเดนิเที่ยวชม

เมอืงที่ยังคงความเป็นอมตะ ถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนยังเป็น

แบบยุค โบราณ และถ่ายภาพได้ตามอธัยาศัย... 

คํ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง(6)         เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – เวียนนา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านแวะถ่ายรปูกบั ปราสาทครมุลอฟ ( Krumlov castle) 

สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จะเป็นรองกแ็ต่ปราสาทปราก

เท่านั้น มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํา้วัลตาวา ตรง

บริเวณคุ้งนํา้พอด ีฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสกิบริเวณ

จตรุัสกลางเมอืง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะได้เหน็วิว

เมอืงเชสกี้  คลุมลอฟ ในมุมสงู ซึ่งสวยงามตะการตา( หาก

ปราสาทเปิด ณ วนัเดินทางเราจะน าท่านเขา้สู่ภายในปราสาท

พรอ้มเขา้ชมหอ้งของปราสาทโดยมีไกดบ์รรยายใหท่้านไดฟั้ง

ถงึประวติัความเป็นมาของแต่ละหอ้งแต่ละส่วนของปราสาทซ่ึงภายในท่านจะเสมือนเขา้ไปอยู่ในช่วงเวลานั้น และไดช้ม

ความงามท่ีไดม้ีการปรบัปรุงบูรณะเปลีย่นสไตลป์ราสาทมาถงึ 3 ตระกูลดงั)  

 



 

หลังจากใช้เวลาในการเดินทางตลอดครึ่งวัน ก็ถึงกรุงเวียนนาที่แสนจะดูสวยงามไปตลอดทั้งเมือง มื้อค่่านี้เลยขอยกครัวจากกรุงเทพมาให้ท่าน
ได้ทานกัน ณ ใจ กลางเมืองเวียนนา ร้านนี้ขอบอกว่าเป็นภัตตาคาร 5 ดาวที่ขอน่าเสนอให้ท่านได้ลิ้มลอง ณ กรุงเวียนนา เป็นอาหารไทยที่มี

ผู้คนมากมายต่างยอมรับ ว่า ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่ได้มีการฟิวชั่นผสมผสานความเป็นไทยและเวียนนาได้อย่างลงตัว 

Bangkok-Vienna 
 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง รา้นสวยรา้นหนึง่ใน 

  เมืองเชสก้ีคลมุลอฟ   

จากนั้นเดนิทางสู่ กรุงเวียนนา นครแสนโรแมนตกิ และเป็นนครโบราณของราชวงศ์

ฮับสเบริ์ก แห่งออสเตรียเป็นเวลากว่า 600 ปี กรงุเวียนนายังเป็นโลกแห่งการดนตรี

คลาสสกิ ที่หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริญ ท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศ

ของแม่นํา้ดานูบที่ไหลผ่านเมอืง ผ่านชมอนุสาวรีย์ของโยฮันสเตร้าท ์นักดนตรีเอก ณ สวนสาธารณะสตดัพาร์ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืนท่ีหา้ของการเดินทางค า่คืนน้ีขอมอบความพเิศษใหก้บัท่าน ดว้ยท่ีพกั ณ ใจกลางกรุงเวียนนาเพือ่ตอบรบัความตอ้งการในการชอ้ปป้ิง 

MELIA VIENNA หรือเทยีบเท่า  
**ส าหรบัคืนวนัท่ี 31 ธ.ค  2014  ท่านสามารถรบัชมพุการเฉลิมฉลอง นบัถอยหลงัปี 2015 ได ้ณ โรงแรมนี้ ** 

 

 

 

 

 



 

มื้อกลางวันนี้ ต้องยกให้กับร้านซี่โครงหมูเวียนนาร้านนี้เท่านั้นหากท่านที่ได้มาเวียนนาแล้วไมได้มาร้านนี้คงคิดว่าน่าจะยังมาไม่ถึง ซ่ึงร้านนี้เป็น
ร้านซี่โครงหมูที่อร่อยที่สุดในเมือง โดยเป็นร้านที่ องค์ราชวงศ์ของไทยต่างเมื่อเสด็จมาที่นี่ก็จะมาทานที่ร้านนี้และท่านจะเปิดห้องส่วนตัวของ

ท่านไว้ 1 ห้องซ่ึงเป็นห้องที่ร้านนี้ได้ท่าการปิดเอาไว้เพื่อรับรองแขกผู้ใหญ่จากต่างแดน มื้อนี้น่าท่านสัมผัสซี่โครงหมูชิ้นโตสไตล์เวียนนาชิน้ใหญ่
ที่มีห้องอาหารอยู่ชั้นใต้ดิน ณ ใจกลางกรุง 

 

“Ribs Of Vienna” 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7)          เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์– หมู่บา้นคนเหมืองฮลัลส์ตาทท์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเที่ยวชม พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมความงามวิจิตรตระการตาของตาํหนักล่าสตัว์ที่พระนางมาเรีย เทเรซาจักรพรรดนิี

แห่งออสเตรีย ดาํรัสให้สร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นวิมานจักรพรรดแิห่งที่ 2 รองจาก

พระราชวังแวร์ซาย อทุยานโดยรอบ

และพระตาํหนัก ได้รับการตกแต่ง

อย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า 

เป็นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สดุ

แห่งหนึ่งของโลกแล้ว จากนั้นนาํท่านกลับสู่เวียนนา จากนั้นสู่ย่านช้อปป้ิงของกรงุเวียนนา ถนนคารต์เนอร ์(Kartner StraBe) 

ตลอดสองข้างทางจะเตม็ไปด้วยร้านรวงมากมาย เพลิดเพลินกบักจิกรรมของเหล่าชาว  เวียนนาที่ออกมาทาํกจิกรรมเช่น  การ

แสดงปิดหมวก โชว์วาดภาพเหมอืน และอื่นๆ อกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่เมอืง  ฮลัลส์ตาทท ์เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มปีระชากรอาศัยไม่ถงึพันคน ตวัเมอืงมคีวามน่ารักเป็น

อย่างมาก ฉากหลักเป็นภเูขาสงูชัน บ้านเรือนในเมอืงตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบ Hallstatter See ลดหลั่นตามระดบัความสงู ให้ความรู้สกึ

เหมอืนสวยลอยฟ้า โดยเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ ได้รับการยกย่องจาก 

UNESCO ให้เป็นเมอืงมรดกโลก... เพลิดเพลินกบัความน่ารักของ

บ้านเรือนและผู้คน อสิระให้ทุกท่านเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึก... หรือ

ถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบ้านแต่ละหลัง 

 คํ่า บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริการท่านดว้ยเมนูพื้ นเมือง 

 

 

 

 

 



 

คืนทีห่กของการเดินทางค่่าคืนนี้ขอมอบความพิเศษให้กับท่าน ด้วยที่พัก ณ โรงแรมที่อยู่สูงและวิวดีที่สุดของเมือง ฮลัลส์ตาทท ์ความพิเศษ
ของโรงแรมนี้ ท่านจะได้เห็นความงาม ณ เวลาเช้าหากท่านได้ตื่นขึ้นมาแล้ว มองออกไปนอกหน้าต่าง ความงามของภูเขา ทะเลสาบ และหมอก 

จะเป็นการผสมผสานความงามที่สวยที่สุดของทริปนี้ก็ว่าได้  
** ขอ้แนะน าของ โรงแรมนี้  แนะน าว่าคืนก่อนหนา้ท่ีเวียนนาควรจะจดักระเป๋าใบเล็กไว ้1 ใบส าหรบัพกัท่ีนี ่เนือ่งจากโรงแรมนี้ อยู่บนยอด

เขาจะตอ้งมีการเดินข้ึนตามหอ้งซ่ึงจะไม่มีลิฟต ์แต่เพือ่ความสวยงามและความคุม้ค่าต่อการมาถงึโรงแรมนี้ จึงเป็นโรงแรมท่ีสวยและดี

ท่ีสุดของเมืองนี้ ** 

“Heritage Hotel Hallstatt Hotel”หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง(8)   ฮลัลส์ตาทท ์– ชมเหมืองเกลือพรอ้มกิจกรรม – มิวนคิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เช้านี้อสิระให้ท่านได้มเีวลาในการเกบ็ภาพความทรงจาํ ณ เมอืง  ฮลัลส์ตาทท ์จนเป็นท่ีน่าพอใจ จากนั้นนาํท่านสมัผสั

ประสบการณแ์บบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ ฮลัลส์ตาทท์  เหมอืงเกลือที่มอีายุมากกว่า 500 ปี และยังคงใช้เป็น

โรงงานผลิตเกลือได้ถงึปัจจุบนั โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนต่อด้วยรถไฟฟ้าและท่าต้องต่างกายแบบ

เดยีวกบัคนงานในยุคเก่าเข้าไปชมลึกลับใต้ดนิของเหมอืงเกลือและเข้าไป

เรียนรู้กรรมวิธกีารผลิตเกลือและนํา้เกลือตั้งแต่สมยัโบราณถงึปัจจุบนั

จากนั้นกจ็ะให้ท่านได้สไลดล์งมาจากชั้นบนทลีะระดบั...   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง  

นาํท่านเข้าสู่ มิวนิค ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30-3.00 ชม จากนั้น

อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เริ่มจาก โรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนน

สายสาํคญัคอื ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็น

ถนนที่สวยอกีแห่งหนึ่งของเมอืงนี้  หรือจะเดนิไปที่ หอระฆงัหรือท่ีเรียกว่า 

Glockenspiel  ศาลาว่าการเมืองหลงัใหม่ หรือ นอยเยอรทัเฮาส ์ (Neue Rathaus) จัตรัุสมาเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้านขายของ

แบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดนิเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดารา

หรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตุัรสัมาเรียน  เป็นใจกลางเมอืงเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุก๊ตาเต้นราํที่ประดบัอยู่บน

อาคารเทศบาลเมอืงเก่า เมื่อถงึเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

เนื่องจากจะมกีารแสดงการออกมาเต้นของตุก๊ตา ณ หอระฆงั 

 

 



 

ค่่าคืนสุดท้ายก็คงเหลืออยู่เมนูเดียวที่เรายังไมได้สัมผัสเมื่อมาถึงเยอรมันนั่นคือ ขาหมูเยอรมัน ค่่าคืนนี้เราจะพาท่านไปยังร้านขาหมูที่ดูดีที่สุด
ของเมือง ให้ท่านได้รับรสรับบรรยากาศของอาหารอย่างเต็มที่ และส่วนตัวที่สุด ร้านนี้จัดว่าเป็นร้านขาหมูระดับ 4-5 ดาวก็ว่าได้หากท่านอยากรู้

ว่าความพิถีพิถันของร้านนี้จะมาในรูปแบบใด ขอน่าท่านเข้าสู่ร้าน 

“Ratskeller München Resturant” 

 

ค่่าคืนสุดท้ายของการเดินทาง ขอเลือกโรงแรมที่อยู่ติดถนนช้อปปิ้งให้ท่านได้พักและอยู่ใจกลางเมืองมิวนิค 
 เพื่อสะดวกต่อการเดินช้อปปิ้งตลอดเย็นนี ้

 “Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel”หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง(9)      มิวนกิ – พระราชวงัเรสซิเดนท ์–สนามบนิมิวนกิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ มวินิค สู่  จัตรุัสมาเรียน  ศูนย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบนัที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมและ

วัฒนธรรมกนัได้อย่างลงตวั รอบจัตสุรัสนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและ

สิ่งก่อสร้างที่สาํคญัของเมอืงมวินิค ท่านสามารถมองเหน็ หอคอยอฐิคู่ของ

วิหารเฟราเอนเคยีร์เชอร์ สญัลักษณข์องเมอืงมวินิคที่โดดเด่นด้วยโดม

ทรงหัวหอมจุกทองคาํ... พร้อมถ่ายภาพกบั  เฟรา เอ่นเคยีร์เช่อ  โบสถ์

พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอฐิสแีดง สงู 99 เมตร เป็นสญัลักษณ์

ที่สาํคญัอกีแห่งหนึ่งของมวินิค... อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์



 

เนมชื่อดงัมากมาย บนถนนแมก็ซิมเิลียน ถนนแบรนดเ์นมชื่อดงัของเมอืงมวินิค ตลอดสองข้างถนนจะเตม็ไปด้วยแบรนดด์งั 

อาท ิCHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬกิาชื่อดงัมากมาย ต่างรวบรวมอยู่บนถนนแห่งนี้ 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนินครมวินิก เพ่ือเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลาให้ท่านได้ทาํ TAX REFUND คนืภาษีก่อนการเชค็อนิ  

14.10 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 925  

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง(10)    กรุงเทพฯ  

06.45 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ ... 

ลลีาวดี ฮอลเิดย ์

ลลีา....ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

 

อตัราค่าบริการ       26 ธนัวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 

ประเภทผูเ้ดินทาง (ชั้นธุรกิจเท่านั้น) ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

169,500.- 

161,500.- 

152,500.- 

144,500.- 

47,000.- 

40,000.- 

164,500.- 

156,500.- 

147,500.- 

139,500.- 

47,000.- 

40,000.- 

166,500.- 

158,500.- 

149,500.- 

141,500.- 

47,000.- 

40,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง (ชั้นธุรกิจเท่านั้น) สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน  

1645 

1565 

1475 

1395 

470 

1245 

1645 

1565 

1475 

1395 

470 

1245 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

7. ค่าบริการรถรับ- ส่ง บ้าน – สนามบนิสวุรรณภมูภิายในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีนํา้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน  

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขท่ี  718 - 1 - 04603 - 6 

          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

 

การยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จาํนวน 2 รปู ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดอืน วันเข้าทาํงาน และวันที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองตาํแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        สาํเนาบตัรข้าราชการบาํนาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้สาํเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู) 

a.       กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับ  

          กระแสรายวัน) และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวทาํหนังสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

           ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย  1.

           สาํเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย  

5.  สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสตูบิตัร ในกรณทีี่อายุตํ่ากว่า 20 ปี  

6.  สาํเนาใบสาํคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) สาํเนาใบสาํคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ เดนิทางไปกบัท่านใดท่าน

หนึ่ง ทาํที่เขต หรืออาํเภอเท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จาํเป็นต้องยึดมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ 

ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน  หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเที่ยว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์

คณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุลส่วนตวั

ของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึ

การที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ที่

ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋

หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการ

ท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หาก

ท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุาํเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้า

ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคนืเงินค่า

เข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มี

เหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัท

ฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที่นั่ง

ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะ

ที่สายการบนิจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไปท่องเที่ยว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


