
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โปรแกรมพิเศษส าหรับทุกท่าน ที่ทางลีลาวดีพร้อมมอบให้จากใจจริง 
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอให้ท่านในระดับมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน ร้านอาหารทุกร้านเราได้ใช้ความเป็นลีลาวดีคัดเลือกอาหารอัพเกรดดีๆมาให้ท่าน 
ความสุข ในความทรงจ ากับทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณ ์

ความสุขในการบริการ สุดประทับใจที่ท่านจะได้รับ ที่ทางทีมงานเราตั้งใจมอบให้กับท่าน  
ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2015 ณ กรุงเวียนนา พักย่านถนนชอปปิ้งทุกเมือง 

ลีลาวดี ...ลีลา ที่เป็นตัวคุณ 
 

ก าหนดการเดินทาง       26 ธันวาคม 2557  - 4 มกราคม 2558 
วนัแรกของการเดินทาง (1)              กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั)  

22.50 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตทูางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 2) สาย

การบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารตา่งๆ  
00.50 น. นําคณะออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)           มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – นอยชวานสไตล–์ นูเรมเบิรก์ 

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั (ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 11 ชัว่โมง 25 นาที) หลงัผ่านการตรวจคน

เขา้เมือง และศุลกากรแลว้นําท่านแวะทานอาหารเชา้ ณ Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel  

เชา้ บริการทา่นดว้ยเมนูบุฟเฟตสุ์ดเลิศล ้า  ณ โรงแรม Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel  
รถโคช้นําท่านเดินทางสู่  Schwangau เพื่อเดินทางเขา้ชมปราสาทตน้แบบของดีสนีย์

แลนดเ์ร่ิมตน้ชมบรรยากาศอนัสวยงามของภมูิภาคบาวาเรียนอลัไพล ์ท่ีรอบๆ ท่านจะเต็ม

ไปดว้ย ภเูขา ทะเลสาบ ปราสาทแสนสวย พรอ้มนิยายปรมัปราท่ีจะมาคู่กบัปราสาทต่างๆ 

ถือว่าเป็นภมูิภาคท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเยอรมนี จาดน้ันเปล่ียนการเดินทางเป็นรถมินิบสั

ขึ้ นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน ์เดินทางลดัเลาะไปตามเสน้ทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมร่ี  
ซ่ึงเป็นจุดชมวิวปราสาทท่ีดีท่ีสุด ชมความสวยงามของป่าไม้  และบา้นพกัสไตลช์าเล่ยท่ี์

ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายสี ชมทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ําลอ้มรอบ  



 

“ Sheraton Carlton Nuernberg Hotel” หรือเทียบเท่า 
 

ภายในตวัปราสาทท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ  ปราสาทน้ีสรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18–19 รชัสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 

ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชารด์วากเนอร ์พระสหายคู่พระทยั ชม หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม , หอ้งฮอลลท่ี์ใช้

ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์  ชมความงดงามของปราสาทท่ียากเกินกว่าจะบรรยาย  แมก้ระทัง่ราชาการต์นู

วอลท์ดิสนียย์งัไดจ้าํลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูก่รุง นูเรมเบิรก์  เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยาย  ท่ีสวยงามดงัภาพฝัน  ไม่แพก้นั ...ปราสาท 

หุบเขา ทางเดินโรยกรวด หิมะร่วงหล่น บรรยากาศเหล่าน้ีคือยุโรป ซ่ึงนูเรมเบิรก์ เมืองแห่งประวติัศาสตรใ์นแควน้บาวาเรีย 

ประเทศเยอรมนี  มีครบ เป็นเมืองใหค้นไปฮนันีมนูก็ได้  สุดแสนโรแมนติก  เป็นเมืองแห่งยุคกลาง  

ปราสาทราชวงั และเป็นเมืองแห่งสงคราม สองอยา่งน้ีก็สาํคญัไม่แพก้นัราชาการต์นู  วอลท์ ดิสนีย ์

คงยํา่ไปในดินแดนเหล่าน้ี  แลว้ร่างภาพเป็นการต์นูและเทพนิยายชวนฝัน  เมื่อเขาคิดจะทาํสวน

สนุก แน่นอน ... เขามีแม่พิมพข์องเมืองเหล่าน้ีอยูใ่นใจ  มีเจา้หญิง  เจา้ชาย  แม่มด ผูร้า้ย ผูดี้ ร่วม

ผจญภยัท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก  สวยงามทาํไมตอ้งไปนูเรมเบิรก์  นักเขยีน  - Chris 

Howat จากหนังสือท่องเท่ียว  Food and Travel บอกไวว้่า  แมนู้เรมเบิรก์  หรือ เนือรน์

แบรก์ ท่ีออกเสียงตามภาษาเยอรมนั จะถูกระเบิดโจมตีแทบส้ินเมืองไปเม่ือครั้งสงครามโลกครั้งท่ี  

2 แต่เธอก็กลบัมาสวยงามเหมือนเดิม น่าภมูิใจแทนคนเยอรมนั ท่ีช่วยกนับรูณะฟ้ืนฟเูมืองแห่งประวติัศาสตรใ์หก้ลายเป็น

เมืองท่องเท่ียวไดอ้ีกครั้ง ถา้เป็นหนังสือ นูเรมเบอรก์ คงเต็มไปดว้ยหน้ากระดาษท่ีจดจารึกวนัวานท่ีผนัผ่าน  ความสุข ทุกข ์

ความขืน่ขม อยา่งยนืยาวมาหลายรอ้ยหลายพนัปี แลว้พอมาถึงหน้าสุดทา้ยก็จบอยา่งแฮปป้ีเอนด้ิง 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)นูเรมเบิรก์ - คารโ์ลวี วารี – พิลเซน – โรงงานและพิพิธภณัฑเ์บียร ์– ปราก(ชมเมือง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านออกเดินทางสู่เมือง  คาโลว่ี วารี เมืองน ้าแรใ่ชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.30- 3.00 ชม นําท่านชมความงดงามของเมือง คาโลว่ี วารี  “เมืองน ้าแร่” 
แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมียลกัษณะเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝัง่แม่น้ําเทปลา้

ดินแดนแห่งน้ี เป็นท่ีคน้พบแหล่งน้ําแร่รอ้นธรรมชาติ และมีบ่อน้ําพุเมืองน้ีเป็นท่ี

นิยมในการเขา้คอรส์สปา  เพื่อรกัษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม

เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่  ทั้งอาคารบา้นเรือนหลากสี ท่ีตั้ง

เรียงรายอยูริ่มแม่น้ํากลางเมือง  



 

หากล่าวถึงปรากแล้ว ความเป็นเอกลักษณ์คงไม่ใช่แค่อาหาร สถาปัตยกรรม เท่านั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของปราก นั่นคือศิลปะ
ทางด้านดนตรี ท่ามกลางเส้นทางที่ท่านจะได้พบนั้น ท่านจะเห็นศิลปิน นักดนตรีมากมายตลอดข้างท้างแม้กระทั่งบนสะพานชาลส์ที่เป็นจุด
ท่องเที่ยวหลัก ของปราก ดังนั้นมื้อค่ านี้จึงขอแนะน าร้านอาหารที่เป็นร้านดังประจ าปราก และมื้อนี้ท่านจะได้ร่วมสนุกกับนักดนตรีของร้าน 

U Zlaté Konvice 

คืนที่สองของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองปราก เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับ
บรรยากาศของเมืองแห่งความโรแมนติคนี ้

“Four Seasons Hotel” หรือเทียบเท่า 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  

 นําท่านเดินทางสู่เมือง พิลเซ่น นําท่านเขา้ชม โรงงานเบียรพ์ิลเซ่น เป็นเบียรล์าเกอรช์นิดหน่ึง มีสีอ่อน รสค่อนขา้งจางจึง

ด่ืมง่าย มีเปอรเ์ซ็นตแ์อลกอฮอลร์ะหว่าง 3.4-3.8 เปอรเ์ซ็นต์  ท่ีมีตน้กาํเนิดจากเมืองพิลเซ่น  ซ่ึงโรงกลัน่เบียรจ์ะอยูใ่ตดิ้นท่ี

อุณภมูิติดลบ ทุกท่านจะไดช้มกระบวนการผลิต สมัผสับรรยากาศโรงกลัน่ท่ีแทจ้ริง ท่านจะไดท่้านโรงบ่มเบียรส์มยัใหม่ 

และอุโมงคใ์ตดิ้นท่ีใชบ่้มเบียรต์ั้งแต่ ค.ศ. 1838-1930 พรอ้มทั้งไดชิ้มเบียรจ์ากขา้วบารเ์ลยส์ดๆ จากถงับ่มเบียรโ์บราณ

หลงัจากไดชิ้มเบียรอ์ยา่งจุใจแลว้ บ่าย นําท่านเดินทางสู่กรุงปราก (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม. ) จากน้ัน นําท่านเขา้  กรุง

ปราก   เมืองท่ีขึ้ นช่ือว่าเป็นเมืองสุด   โรแมนติกอีกเมืองหน่ึงของโลก  อาจเพราะมีสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายท่ีเก่าแก่

และงดงาม  ไม่ว่าจะเป็น  ปราสาท อาคาร บา้นเรือน  สะพาน หรือโบสถ์ รวมถึงมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  

จนไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม เมื่อ ค.ศ.1992 จึงไม่แปลกใจท่ีนักเดินทางจากทัว่โลก  มกัแวะ

เวียนไปท่องเท่ียว "เมืองปราก" (Prague) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดใน  "สาธารณรฐัเช็ก "จากน้ันท่านสามารถชอ้ปป้ิง 

หรือเดินชมเมืองไดต้ามอิสระ โดยมีไกดค์อยแนะนําใหท่้านทราบถึงเสน้ทางการเดินชอ้ปป้ิงและโรงแรมท่ีเราจะใหท่้านได้

พกัจะอยูไ่ม่ห่างจาก แหล่งชอ้ปป้ิงสกัเท่าไหร่ สินคา้ท่ีท่านสามารถจะไดช้อ้ปน้ันมีมากมากจนท่านไดเ้ดินตลอดทั้งวนั ไม่ว่า

จะเป็น แบรนดเ์นม หลายๆยีห่อ้ สินคา้เส้ือผา้ ของท่ีระลึกมากมายจนท่านอยากจะหาเวลาเดินใหไ้ดม้ากท่ีสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
    
 
 



 

หลังจากได้ทานอาหาร พ้ืนเมือง และอาหารจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมื้อนี้ขอยกให้เป็นมื้อพิเศษอีก 1 มื้อที่ท่านจะได้รับนั่นคือภัตตาคารอาหารไทย
ประยุกต์ที่ต้ังโดดเด่นอยู่ริมแม่ย้ าวัลตาวาที่เป็นแม่น้ าสายหลักของกรุงปราก ขอรับรองความอร่อยโดยเชฟฝีมือคนไทยการันตี และเป็นร้านที่

ได้รับรางวัลร้านอาหารคุณภาพอย่างล้นหลาม 

Občanská Plovárna 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)  ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – ชมเมืองปราก  –  ชอ้ปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเขา้ชม  ปราสาทแห่งกรุงปราก  สรา้งขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค เคยไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบุ์๊ค ว่าเป็นปราสาทโบราณท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีพาํนักของประธานาธิบดี  สาธารณรฐัเชก ชม

ความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และ โบสถเ์ซนตไ์วตสั  ท่ีเด่นเป็นสง่า แต่

ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน้ําพุ รปูป้ันนักบุญ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และ

คอนแวนต ์รวมทั้ง  โอลดร์อยลัพาเลซ  (พระราชวงัเก่า)  และโกลเดน้เลน  

(ถนนสายทองค า)  ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพาํนักของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน เพื่อเล่น

แร่แปรธาตุต่าง ๆ ใหเ้ป็นทองคาํ ท่ีจะทาํใหท่้านยอ้นไปถึงความยิง่ใหญ่ของ

โบฮีเมียในอดีต 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการทา่นดว้ยเมนูอาหารภตัตาคารช่ือดงัของปราก เสิรฟ์ดว้ยเมนูกุง้มงักร

จานรอ้นฉบบัฮ่องกงและอาหารตา่งๆมากมายจนลน้โตะ๊ 

 นําท่านเดินสู่  สะพานชารล์  สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมือง สรา้งดว้ยหินขนาดใหญ่ 

ประดบัดว้ยรปูป้ันของนักบุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งน้ี ตอ้งขอ

พรจาก  นกับุญจอหน์แห่งเนโปมุข  กรุงปรากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิ

โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิริมฝัง่แม่น้ําวลัตาวา ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละคร

โอเปร่า , พิพิธภณัฑ์ , หอคอยดินปืนท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไว ้

เป็นอยา่งดีเยีย่ม จนเขา้สู่จตุรสัใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ

วิหารตินส ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองแกว้โบฮีเมีย “โมเซอร์” 
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกและ ชมนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่น

ออกมาเตน้ราํใหนั้กท่องเท่ียวไดช้ม เป็นโบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปรา ก... อิสระใหทุ้ก

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศอนังดงามของเมืองหลวงอนัมีเสน่หแ์ห่งน้ี พรอ้มกบั

ช่วงเวลาท่ีทุกท่านรอคอย กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ทั้งของท่ีระลึก หรือจะเลือกชอ้ป

ป้ิงแบรนดเ์นม มากมาย กบัถนนชอ้ปป้ิงบริเวณใกล้ๆ  กบันาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คืนที่สามของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองปราก เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับ
บรรยากาศของเมืองแห่งความโรแมนติคนี ้

“Four Seasons Hotel” หรือเทียบเท่า 
 
 
 

คืนที่สี่ของการเดินทางเมืองค่ าคืนนี้ขอน าท่านพัก ณ โรงแรม 5ดาวและดูแปลกตา ของเมืองนี้ที่อยู่ด้านหลังของโบสถ์ ประจ าเมืองซึ่งสามารถ
เดินได้จากจัตุรัสกลางเมืองและบรรยากาศห้องพักที่ดูแปลกตา คล้ายกับท่านได้มาย้อนยุคเข้ามาสู่ช่วงเวลาแห่งยุคโบราณ 

 “Ruze Hotel” หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)   ปราก – เชสก้ีคลมุลอฟ – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางขา้มพรมแดน สู่ ประเทศสาธารณรฐัเชค  เพื่อเดินทางต่อไปยงั  

เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งขึ้ นเมื่อค.ศ.1374ซ่ึง

มีอาณาเขตของเมืองอยูติ่ดกบัประเทศออสเตรียและเยอรมนีดว้ยประวติัศาสตรอ์นั

ยาวนาน ประกอบกบัความโดดเด่นของการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม อนัทรงคุณค่า

ทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีเลิศรส  

อิสระใหท่้านเดินชมเมืองมรดกโลก  World Heritage เพชรน้ํางามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี้  ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค .ศ.1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่ม

สองฝัง่ของแม่น้ําวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดร้บั

การอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก  ไป ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบ

พาโนรามา บนปราสาทครุม  ลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ  รองลงมาจาก

ปราสาทปราก อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชมเมืองท่ียงัคงความเป็นอมตะ  ถนนหนทาง  อาคารบา้นเรือน

ยงัเป็นแบบยุค โบราณ และถ่ายภาพไดต้ามอธัยาศยั... 
คํา่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลังจากใช้เวลาในการเดินทางตลอดครึ่งวัน ก็ถึงกรุงเวียนนาที่แสนจะดูสวยงามไปตลอดทั้งเมือง มื้อค่ านี้เลยขอยกครัวจากกรุงเทพมาให้ท่าน
ได้ทานกัน ณ ใจ กลางเมืองเวียนนา ร้านนี้ขอบอกว่าเป็นภัตตาคาร 5 ดาวที่ขอน าเสนอให้ท่านได้ลิ้มลอง ณ กรุงเวียนนา เป็นอาหารไทยที่มี

ผู้คนมากมายต่างยอมรับ ว่า ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่ได้มีการฟิวชั่นผสมผสานความเป็นไทยและเวียนนาได้อย่างลงตัว 

Bangkok-Vienna 
 

 

คืนที่หา้ของการเดินทางค่ าคืนนี้ขอมอบความพิเศษให้กับท่าน ด้วยที่พัก ณ ใจกลางกรุงเวียนนาเพื่อตอบรับความต้องการในการช้อปปิ้ง 

“Hilton Vienna Hotel”หรือเทียบเท่า 
**ส าหรับคืนวันที่ 31 ธ.ค  2014  ท่านสามารถรับชมพุการเฉลิมฉลอง นับถอยหลังปี 2015 ได้ ณ โรงแรมนี้หรือท่านสามารถเดินไปยังถนน 

คนเดินได้เพื่อชมการนับถอยหลัง** 
 

 
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)         เชสก้ีคลมุลอฟ – ปราสาทคลมุลอฟ – เวียนนา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านแวะถ่ายรปูกบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 

2 ของประเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา  จะเป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่าน้ัน  มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี 

ตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น้ําวลัตาวา  ตรงบริเวณคุง้น้ําพอดี  ฝัง่ตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิกบริเวณจตุรสั

กลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท  ท่านจะไดเ้ห็นวิวเมืองเชสกี้  คลุมลอฟ ในมุมสงู ซ่ึงสวยงามตะ

การตา(หากปราสาทเปิด ณ วนัเดินทางเราจะน าทา่นเขา้สู่

ภายในปราสาทพรอ้มเขา้ชมหอ้งของปราสาทโดยมีไกด์

บรรยายใหท้า่นไดฟั้งถึงประวตัิความเป็นมาของแตล่ะหอ้ง

แตล่ะสว่นของปราสาทซ่ึงภายในทา่นจะเสมือนเขา้ไปอยูใ่น

ช่วงเวลานั้น และไดช้มความงามท่ีไดมี้การปรบัปรุงบูรณะเปล่ียนสไตล์

ปราสาทมาถึง 3 ตระกูลดงั)  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมืองรา้นสวยรา้นหน่ึงในเมืองเชสก้ีคลมุลอฟ   

จากน้ันเดินทางสู่ กรุงเวียนนา นครแสนโรแมนติก และเป็นนครโบราณของราชวงศฮ์บัสเบิรก์ แห่งออสเตรียเป็นเวลากว่า 

600 ปี กรุงเวียนนายงัเป็นโลกแห่งการดนตรีคลาสสิก ท่ีหมู่มวลมนุษยใ์หก้ารยกยอ่งและสรรเสริญ ท่านจะไดช่ื้นชม

บรรยากาศของแม่น้ําดานูบท่ีไหลผ่านเมือง ผ่านชมอนุสาวรียข์องโยฮนัสเตรา้ท ์นักดนตรีเอก ณ สวนสาธารณะสตดัพารค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

มื้อกลางวันนี้ ต้องยกให้กับร้านซี่โครงหมูเวียนนาร้านนี้เท่านั้นหากท่านที่ได้มาเวียนนาแล้วไมได้มาร้านนี้คงคิดว่าน่าจะยังมาไม่ถึง ซ่ึงร้านนี้เป็น
ร้านซี่โครงหมูที่อร่อยที่สุดในเมือง โดยเป็นร้านที่ องค์ราชวงศ์ของไทยต่างเมื่อเสด็จมาที่นี่ก็จะมาทานที่ร้านนี้และท่านจะเปิดห้องส่วนตัวของ

ท่านไว้ 1 ห้องซ่ึงเป็นห้องที่ร้านนี้ได้ท าการปิดเอาไว้เพื่อรับรองแขกผู้ใหญ่จากต่างแดน มื้อนี้น าท่านสัมผัสซี่โครงหมูชิ้นโตสไตล์เวียนนาชิน้ใหญ่
ที่มีห้องอาหารอยู่ชั้นใต้ดิน ณ ใจกลางกรุง 

 

“Ribs Of Vienna” 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง(7)          เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์– หมู่บา้นคนเหมืองฮลัลส์ตาทท ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชม พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมความงามวิจิตรตระการตา

ของตาํหนักล่าสตัวท่ี์พระนางมาเรีย เทเรซาจกัรพรรดินีแห่งออสเตรีย 

ดาํรสัใหส้รา้งขึ้ นเพื่อเป็นวิมานจกัรพรรดิแห่งท่ี 2 รองจาก

พระราชวงัแวรซ์าย อุทยานโดยรอบและพระตาํหนัก ไดร้บัการตกแต่ง

อยา่งงามเลิศจนไดร้บั การยกยอ่งว่า เป็นพระราชวงัหลวงท่ีงดงามท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลกแลว้ จากน้ันนําท่านกลบัสู่

เวียนนา จากน้ันสู่ยา่นชอ้ปป้ิงของกรุง

เวียนนา ถนนคารต์เนอร ์( Kartner 

StraBe) ตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย เพลิดเพลินกบักิจกรรมของเหล่า

ชาว  เวียนนาท่ีออกมาทาํกิจกรรมเช่น การแสดงปิดหมวก โชวว์าดภาพเหมือน และอื่นๆ อีก

มากมาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จ ากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง ฮลัลส์ตาทท ์เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมีประชากรอาศยัไม่ถึงพนัคน ตวัเมืองมีความน่ารกั

เป็นอยา่งมาก ฉากหลกัเป็นภเูขาสงูชนั บา้นเรือนในเมืองตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

Hallstatter See ลดหลัน่ตามระดบัความสงู ใหค้วามรูสึ้กเหมือนสวยลอย

ฟ้า โดยเมืองเล็กๆ แห่งน้ีไดร้บัการยกยอ่งจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดก

โลก... เพลิดเพลินกบัความน่ารกัของบา้นเรือนและผูค้น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีระลึก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสีสนัของบา้นแต่ละหลงั 
 คํา่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริการทา่นดว้ยเมนูพ้ืนเมือง 
 
 
 
 



 

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

จะเป็นการผสมผสานความงามที่สวยที่สุดของทริปนี้ก็ว่าได้  
** ข้อแนะน าของ โรงแรมนี้ แนะน าว่าคืนก่อนหน้าที่เวียนนาควรจะจัดกระเป๋าใบเล็กไว้ 1 ใบส าหรับพักที่นี่ เนื่องจากโรงแรมนี้อยู่บนยอดเขาจะต้องมีการ

เดินขึ้นตามห้องซึ่งจะไม่มีลิฟต์ แต่เพื่อความสวยงามและความคุ้มค่าต่อการมาถึงโรงแรมนี้จึงเป็นโรงแรมที่สวยและดีที่สุดของเมืองนี้ ** 

“Heritage Hotel Hallstatt Hotel”หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่แปดของการเดินทาง(8)   ฮลัลส์ตาทท ์– ชมเหมืองเกลือพรอ้มกิจกรรม – มิวนิค  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ีอิสระใหท่้านไดม้ีเวลาในการเก็บภาพความทรงจาํ ณ เมือง  ฮลัลส์ตาทท ์จนเป็นท่ีน่าพอใจ จากน้ันนําท่านสมัผสั

ประสบการณแ์บบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ  ฮลัลส์ตาทท์  เหมืองเกลือท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปี และ

ยงัคงใชเ้ป็นโรงงานผลิตเกลือไดถึ้งปัจจุบนั โดยนักท่องเท่ียวจะไดนั้ง่ กระเชา้ขึ้ นไปดา้นบนต่อดว้ยรถไฟฟ้า

และท่าตอ้งต่างกายแบบเดียวกบัคนงานในยุคเก่าเขา้ไปชมลึกลบัใตดิ้นของเหมืองเกลือและเ ขา้ไปเรียนรู้

กรรมวิธีการผลิตเกลือและน้ําเกลือตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนัจากน้ันก็จะใหท่้านไดส้ไลดล์งมาจากชั้นบน

ทีละระดบั...   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

นําท่านเขา้สู่ มิวนิค ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3.00 ชม จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง  เร่ิมจากโรง

ละครแห่งชาติเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายสาํคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียนสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี  19 ไดช่ื้อว่า

เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี  หรือจะเดินไปท่ี หอระฆงัหรือท่ี

เรียกว่า  Glockenspiel  ศาลาว่าการเมืองหลงัใหม่  หรือ นอย

เยอรทัเฮาส์  (Neue Rathaus) จตุัรสัมาเรียมพลสัเป็นท่ีตั้งรา้น

ขายของแบรนดเ์นมราคาแพง  และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรรูะดบั  5 ดาว

นักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหา

เศรษฐีระดบัโลก จตัรุสัมาเรียน  เป็นใจกลางเมืองเก่านักท่องเท่ียวพลาด

ไม่ไดท่ี้จะชม ตุ๊กตาเตน้ราํท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า  เมื่อถึง

เวลา  11.00 น. และ  17.00 น. ของทุกวนัจะไดร้บัความสนใจจาก

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเน่ืองจากจะมีการแสดงการออกมาเตน้ของตุ๊กตา ณ หอระฆงั 

 
 
 



 

ค่ าคืนสุดท้ายก็คงเหลืออยู่เมนูเดียวที่เรายังไมได้สัมผัสเมื่อมาถึงเยอรมันนั่นคือ ขาหมูเยอรมัน ค่ าคืนนี้เราจะพาท่านไปยังร้านขาหมูที่ดูดีที่สุด
ของเมือง ให้ท่านได้รับรสรับบรรยากาศของอาหารอย่างเต็มที่ และส่วนตัวที่สุด ร้านนี้จัดว่าเป็นร้านขาหมูระดับ 4-5 ดาวก็ว่าได้หากท่านอยากรู้

ว่าความพิถีพิถันของร้านนี้จะมาในรูปแบบใด ขอน าท่านเข้าสู่ร้าน 

“Ratskeller München Resturant” 

 

ค่ าคืนสุดท้ายของการเดินทาง ขอเลือกโรงแรมที่อยู่ติดถนนช้อปปิ้งให้ท่านได้พักและอยู่ใจกลางเมืองมิวนิค 
 เพื่อสะดวกต่อการเดินช้อปปิ้งตลอดเย็นนี ้

 “Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel”หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง(9)      มิวนิก – พระราชวงัเรสซิเดนท ์–สนามบินมิวนิก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเขา้ชม เรสซิเดนซ ์(Residentz) พระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ  มิวนิค 

ท่ีซ่ึงเป็นท่ีประทบัและศนูยก์ลางอาํนาจของกษัตริยบ์าวาเรียนมานาน  ปัจจุบนั

หอ้งมีจาํนวน  13 0 หอ้ ง ภายในพระราชวงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงสมบติัลํ้าค่า

มากมายทั้งเฟอรนิ์เจอร์  ภาพเขยีน  เคร่ืองเคลือบ  และเคร่ืองเงิน  ไฮไลทท่ี์ควร

เยีย่มชมคือ  Antiquariumหอ้งโถงสไตลเ์รอเนสซองสท่ี์สวยงาม ( Residentz ) 
ตั้งอยูท่ี่ Residentzstrasse 1 ในยา่นใจกลางเมือง จากนั้นถึงเวลาอนัสมควร 

นําท่านเดินทางสู่สนามบิน FRANZ JOSEF STRAUSS เมืองมิวนิค เพื่อเดินทางกลบั  

 
 



 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้าํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน  
14.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 925  

 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)    กรุงเทพฯ  

06.45 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ... 

ลีลาวด ีฮอลิเดย์
ลีลา....ทีเ่ป็นตัวคณุ



อตัราค่าบริการ       26 ธนัวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 

ประเภทผูเ้ดินทาง (ชั้นธุรกิจเทา่นั้น) ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ลดราคาทา่นละ 

264,500.- 

251,500.- 

238,500.- 

225,500.- 

35,000.- 

95,000.- 

259,500.- 

246,500.- 

263,500.- 

220,500.- 

35,000.- 

95,500.- 

262,000.- 

249,000.- 

266,000.- 

223,000.- 

35,000.- 

95,500.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง (ชั้นธุรกิจเทา่นั้น) สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน  

2595 

2465 

2635 

2205 

350 

1645 

2595 

2465 

2635 

2205 

350 

1645 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

7. ค่าบริการรถรบัหรือส่ง บา้น – สนามบินสุวรรณภมูิภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 20,000.- บาท   

   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผำ่นธนำคำร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 
ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั 

          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 - 6 
          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที ่ 981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
 

การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 



 

เอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่า 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้ นไป)       

     โปรดตรวจดอูยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ทาํงาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองตาํแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู) 

a.       กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รบั  

          กระแสรายวนั) และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัทาํหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

           ออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ้่าย  1.

           สาํเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีท่ีอายุตํา่กว่า 20 ปี  

6.  สาํเนาใบสาํคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) สาํเนาใบสาํคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนังสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใด

ท่านหน่ึง ทาํท่ีเขต หรืออาํเภอเท่าน้ัน พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จาํเป็นตอ้งยดึมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทาง ท่ีเคยเดินทางแลว้มี ประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น , หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะ

ทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมอีายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะ ลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อ ไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการ แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย  (กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น  

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไมช่าํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่ลกูคา้

ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า ก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบต่อการ ท่ีท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของ ทวัรน้ั์นๆ หากท่าน ผูเ้ดินทางซ้ือ

ตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนั ดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว  (ไฟนอลโปรแกรม ) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียว ดงักล่าว ไม่ตรงตาม ความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั  หรือการปรบัเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 

วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ 

การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประทว้ง , การจลาจล, ภยัธรรมชาติ , อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคาํนึงถึงความปลอดภยั และ รกัษาผลประโยชน์ของ

ท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน

กรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งท่ี

นัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่

คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 




