
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม 

อิ่มเอมกบัธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก  

ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมที่  เป็นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเย่ียมชมอย่ำงเตม็อิ่ม  

 คัดสรรภัตตำคำร ที่พัก  และกำรบริกำรที่ได้ระดับ กบั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ลลีา...ทีเ่ป็นตวัคุณ 
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ก าหนดการเดินทาง   21-30 มิ.ย. /27 ก.ค. -5 ส.ค. / 

   14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 2561    

วนัแรกของการเดินทาง    (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกนัที่สนำมบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย แอรเ์วย ์เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ   

พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระเป๋ำและสมัภำระแก่ท่ำน 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2)  สุวรรณภูมิ - เวียนนา (ออสเตรีย) - เมลก ์- มหาวิหารเมลก ์-คารท์เนอรส์ตรีท - 

    เวียนนา   

01.30 น. ออกเดนิทำงสู่ เวียนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบนิไทย แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG936 

07.00 น. เดนิทำงถงึ กรุงเวียนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง พร้อมรับสมัภำระ

เรียบร้อย   

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ หบุเขาวาเคา สถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวออสเตรียและละแวก

ใกล้เคียง แต่ส ำหรับคนไทยอำจจะยังไม่คุ้ นหูสักเท่ำไรนัก มีแม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ำสำยส ำคัญของดินแดนยุโรป

ตะวันออกตดัผำดผ่ำนอยู่ในภำยหุบเขำที่มคีวำมงำมตำมธรรมชำต ิมซีำกปรำสำทโบรำณอยู่บนเนินผำ หมู่บ้ำนเลก็ๆ 

ริมฝั่งสองข้ำงทำงของแม่น ำ้เตม็ไปด้วยไร่องุ่นแบบขั้นบันได ช่วงที่ทศันียภำพไร่องุ่นสวยงำมมำกที่สดุจะอยู่ระหว่ำง

เมือง Melk และ Krems น ำท่ำนเข้ำชม Melk Abbey ที่มีมหำวิหำรสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสงูเด่นเป็นสง่ำของ

เมอืง มหำวิหำรแห่งนี้สร้ำงขึ้นด้วยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค ที่อำจกล่ำวได้ว่ำสวยงำมที่สดุในออสเตรีย ภำยในมหำ

วิหำรสตีฟเมลค์ มีควำมสวยงำมของกำรตกแต่งอย่ำงหรหูรำ ไฮไลทข์องที่นี่คือ ห้องสมุด ที่ได้ชื่อว่ำงดงำมที่สดุแห่ง

หนึ่งของโลก เพดำนวำดด้วยภำพเขียนสไตล์เฟสโก้... อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศของเมืองริม

แม่น ำ้ดำนูบ ที่โอบล้อมด้วยขนุเขำที่งดงำม...   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมควำมงำมวิจิตรตระกำรตำของต ำหนักล่ำสตัว์ที่พระนำงมำเรีย  

เทเรซำ จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ำรัสให้สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นวิมำนจักรพรรดิ แห่งที่ 2 รองจำกพระรำชวังแวร์ซำย 

อทุยำนโดยรอบและพระต ำหนัก ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงงำมเลิศจนได้รับ กำรยกย่องว่ำ เป็นพระรำชวังหลวงที่งดงำม

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้ำนหลังของวัง ท่ำนจะได้พบควำมงำมของสวนดอกไม้ที่สวยงำมและกว้ำงใหญ่… อสิระให้

ท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย  หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวสำยหลัก ของกรงุเวียนนำที่มุ่งหน้ำสู่ ถนนคารท์เนอรส์ตรีท ถนนช้อปป้ิง 

พรีเมี่ยมแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก มีสินค้ำแฟชั่นชั้นน ำให้เลือกซื้ อมำกมำยไม่น้อยไปกว่ำย่ำนช้อปป้ิงที่มิลำน 

ลอนดอน หรือปำรีส... 

 

 

 

 

 



 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ซีโครงหมเูวียนนำ     

ณ ร้ำน The Rip of Vienna ที่ใครมำ ต่ำงไม่พลำดที่จะล้ิมลองควำมอร่อย      

ท่ีพกั  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    (3)  เวียนนา - โอเบอทรอน  -น ้าแข็งดคัชไตน ์- ฮลัสตดัท ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอทรอน (Obertraun) เทอืกเขำสงูตระหง่ำน  ตั้งอยู่ทำงด้ำนหลังเมืองฮัลสตัดท ์

"ยอดเขำดัชชไตน์" เพ่ือน ำท่ำนสู่ Dachstein Ice cave จำกนั้นสมัผัสสดุยอดของกำรเดินทำงครั้งนี้คือกำรเข้ำชมถ ำ้

น ้ าแข็งดคัชไตน  ์“Dachstein Ice Cave” หนึ่งในถ ำ้ที่สวยงำมมำกของประเทศออสเตรีย(Austria) มีอำยุเก่ำแก่

ตั้งแต่ยุคน ำ้แขง็ด้วยทำงเดินภำยในถ ำ้ที่ยำวเกอืบ 1 กม. ซึ่งท่ำนจะตื่นตำกบัห้องโถงต่ำงๆที่มีหินงอกหินย้อยเป็น

แท่งน ำ้แขง็ตำมธรรมชำติมิใช่เป็นหินปูนเหมือนถ ำ้ทั่วไปโดยเฉพำะIce Palace และ Ice Chaple ซึ่งถือว่ำเป็นควำม

มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่น่ำมำเยือนแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย (Austria)... จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นกระเช้ำสู่สถำนี

ต่อไปเพ่ือสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขำแอลป์ “The Alps” ที่เรียกกันว่ำ “5 Fingers Viewpoint” ที่

ระดบัควำมสงู 2,100 เมตรจำกระดบัน ำ้ทะเล...    

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮลัสตดัท ์เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสำบ ที่มีควำมน่ำรักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉำกหลังที่เป็น

  ภเูขำสงู เบื้องหน้ำเป็นทะเลสำบอนัสงบนิ่ง บ้ำนเรือนตั้งลดหล่ันตำมระดบัควำมสงู ให้ควำมรู้สกึเหมอืนสวนลอยฟ้ำ

  ขนำดย่อม ทั้งยังได้รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... หรือถ่ำยภำพควำมควำมสวยงำมสีสัน

  ของบ้ำนแต่ละหลัง ... ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซ็นต ์โวลฟ์กงั (St. Wolfgang) หมู่บ้ำนเลก็ๆ 

  ริมทะเลสำบโวลฟ์กงั (Wolfgang Lake) แต่เป็นสถำนที่ที่มีนักท่องเที่ยวมำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก ระหว่ำงทำง

  ท่ำนจะได้พบกบั ทัศนียภำพของบ้ำนเรือนริมทะเลสำบซึ่งเป็นหมู่บ้ำนที่สวยงำมมำกๆ และเป็นสถำนที่พักผ่อนริม

  ทะเลสำบให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติ อันสวยงำมจนท่ำนจะประทับใจไปนำนแสนนำน เชิญท่ำนพักผ่อน 

  เกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัควำมสวยงำมของบ้ำนเรือนที่เรียงรำยอยู่ริมทะเลสำบรำยล้อมด้วยขนุเขำ... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ท่ีพกั  SCALALIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 



วนัท่ีสี่ของการเดินทาง    (4)  ฮลัสตดัท ์- เหมืองเกลือโบราณ - ซาลบวรก์ - ชมเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เหมืองเกลือโบราณ  (Salt Mine) ที่มีอำยุมำกกว่ำ 7,000 ปี โดยกำรขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำ 

เพ่ือไปยังเหมอืงเกลือที่ตั้งอยู่บนภเูขำที่มคีวำมสงูกว่ำระดบัน ำ้ทะเล ประมำณ 838 เมตร หรือใช้เวลำในกำรเดนิทำง

เพียงแค่ 3 นำทเีท่ำนั้น...   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร มื้อนี้บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลาเทรา้สย์่าง   

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซาลบวรก์ เมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำ THE ROME OF THER NORTH ถือว่ำ

เป็นเมืองที่สวยงำมที่สดุแห่งหนึ่ง เพรำะเมอืงนี้ ได้รับกำรสนับสนุนที่ดีย่ิงในกำรสร้ำงเมืองจำกอำร์คบิชอฟ เมื่อคร้ัง

เจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบำรอ็ค น ำท่ำนชมเมืองที่เป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีชื่อดัง 

“วูลฟ์กงั อมำดิอุส โมสำร์ท” และยังเป็นฉำกในภำพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค ์

น ำท่ำนเดนิชมเมอืงเก่ำบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำ น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กบั อนุสาวรีย ์

โมสารท์ ... (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้น ำรถบัส น ำนักท่องเที่ยวเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)  น ำท่ำนชมย่ำนเมือง

เก่ำ อสิระให้ท่ำนถ่ำยรปูเกบ็เป็นภำพประทบัใจ... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ท่ีพกั   HOTEL STEIN หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)   ซาลบวรก์ - ทะเลสาบโคนิคซ่ี -หมู่บา้นรมัเซา - ฟุซเซ่น   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงพรมแดนระหว่ำงออสเตรียกบัเยอรมัน เมืองเบิร์ชเทสกำเด้น (เยอรมนั) เจ้ำของเส้นทำง

ดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำงแสนสวยและยังเป็น เส้นทำงเก่ำแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำ

แอลป์ สู่ ทะเลสาบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake) หรือที่มักถูกเรียกว่ำ ทะเลสำบกษัตริย์ เป็นทะเลสำบที่ตั้งอยู่ทำง

ตอนใต้เมอืงเบิร์ชเทสกำร์เดนไปประมำณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสำบที่ลึกที่สดุในเทอืกเขำแอลป์ และล้อมรอบด้วยภเูขำ

สงูชันที่มีควำมสงูเหนือระดับประมำณ 2,000 เมตร น ำท่ำนล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือให้บริกำรกบั

นักท่องเที่ยวมำตั้งแต่ปี 1909 เพ่ือไม่เกดิกำรสร้ำงมลภำวะแก่บริเวณนี้  เรือจะน ำท่ำนล่องไปชมบรรยำกำศแห่ง 
ฟยอร์ด จนถงึโบสถบ์ำโธโลมวิ อนัเสน่ห์ของดนิแดนแห่งฟยอร์ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นรมัเซา (Ramsau)  หมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่
  หลบซ่อนตัวในเขตเทอืกเขำแอลป์ เมื่อท่ำนได้เยือนเข้ำไปในหมู่บ้ำน 

  ท่ำนจะประทบัใจกบัควำมงำมของทศันียภำพที่สวยงำม ภำพของ 

  โบสถเ์ซบำสเตยีนขนำดไม่ใหญ่มำก แต่โดดเด่นมฉีำกหลังเป็น 

  เทอืกเขำที่สวยงำม ด้ำนหน้ำมสีะพำมทอดตวัผ่ำนล ำธำรของหมู่บ้ำน

  ถอืเป็นอกีหนึ่งหมู่บ้ำนที่เตม็ไปด้วยควำมโรแมนตกิ...    
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม 

ท่ีพกั  HOTEL MULLER หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง    (6)  ฟุซเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน ์- มิวนิค - ชมเมือง - มิวนิค  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน ์เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่ สะพำนควีนแมร่ี ซึ่งเป็นจุดชม

วิวปรำสำทที่ดทีี่สดุ ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และบ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ที่ประดบัประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยส ี

ชมทวิทศัน์อนังดงำมของตัวปรำสำทที่โดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน ำ้ล้อมรอบ ภำยในตัวปรำสำทที่ตกแต่งไว้อย่ำง

อลังกำร ปรำสำทนี้ สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำว

เยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทยั ชม ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและ

คอนเสริ์ต ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกนิกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดสินีย์ยังได้จ ำลองแบบ

ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณข์องสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบริเวณ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  

น ำท่ำนเข้ำสู่ มิวนิค  จำกนั้นอสิระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง ณ ถนนสำยส ำคัญคอื ถนนแมกซิมิเลียน สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 

19 ได้ชื่อว่ำเป็นถนนที่สวยอกีแห่งหนึ่งของเมอืงนี้  จตรัุสมำเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้ำนขำยของแบรนดเ์นมมำกมำย รอบ

จัตุสรัสนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงที่ส  ำคัญของเมืองมิวนิค ท่ำนสำมำรถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของ

วิหำรเฟรำเอนเคียร์เชอร์ สญัลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค ำ... พร้อมถ่ำยภำพกับ 

เฟราเอ่นเคียรเ์ช่อ โบสถ์พระแม่มำรีทรงหัวหอมคู่ สร้ำงด้วยอฐิสแีดง สงู 99 เมตร เป็นสญัลักษณ์ที่ส  ำคัญอกีแห่ง

หนึ่งของมวินิค...  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร RATSKELLER RESTAURANT ร้ำนอำหำรท้องถิ่นสไตล์บำวำเร่ียน พร้อม           

เมนูขำหมูเยอรมนัอนัเล่ืองชื่อ ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยกบัอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งร้ำนที่สวยงำม      

ท่ีพกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเท่ำ  

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    (7) มิวนิค -  ดิงเกลสบู์ล - Deutsches Haus - ร็อทเทนเบิรก์ ออบ เดอร ์ เทาเบอร ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดิงเกลสบู์ล (ใช้เวลำประมำณ 40 นำที) มนต์เสน่ห์เมืองยุคกลำงที่สวยที่สุดใน

เยอรมนั เมอืงท่องเที่ยวที่เก่ำแก่แห่งแคว้นบำวำเรีย (Bavaria) ตวัเมอืงจะถูกโอบล้อมด้วยก ำแพงและอำคำรเก่ำแก่

ที่มมีำตั้งแต่ยุคกลำง ด้วยสสีนัและศิลปะในกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน ดงิเกลสบู์ล จะสร้ำงควำมประทบัให้แก่ผู้มำ

เยือนทุกท่ำน น ำท่ำนชม “Deutsches Haus” อำคำรที่สร้ำงขึ้นในแบบสถำปัตยกรรมแบบเรเนสซอง ซึ่งถือว่ำเป็น

ตัวอย่ำงที่ดีของบ้ำนไม้ในเยอรมัน บริเวณ รอบๆ จะประกอบไปด้วย ตลำด โรงแรม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรซึ่งถูก 

ตกแต่งหน้ำร้ำนอย่ำงสวยงำม เพลิดเพลินกับถนนสำยหลักของเมือง จะเตม็ไปด้วยเกสต์เฮ้ำสห์ลำกสสีนั ซึ่งแต่ละ

หลังล้วนมีควำมโดดเด่นด้วยหลังคำทรงสูง ซึมซับบรรยำกำศยุคกลำงด้วยกำรเดินไปตำมตรอกซอกซอยที่เตม็ไป

ด้วยอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่...   

 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ร็อทเทนเบิรก์ ออบ เดอร ์ เทาเบอร ์เมืองเลก็แต่เตม็เป่ียมไปด้วยควำมโรแมนติก ตั้งอยู่

ริมแม่น ำ้เทำเบอร์ อำคำรบ้ำนเรือนที่ยังคงรักษำได้อย่ำงสวยงำม บ้ำนหลังงำมที่มีสสีนัสวยงำม สร้ำงในสไตล์โกธิค

และเรอเนสซองซ์ บ้ำนโครงไม้ซงุหลังคำหน้ำจั่วตั้งเรียงรำยตดิกนั  ชม ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็นสง่ำ

กลำงจัตุรัสตลำด ตัวอำคำรเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รำยล้อมด้วยอำคำรบ้ำนเรือน อสิระให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน

กับกำรเลือกซื้ อสินค้ำที่ระลึกมำกมำยบริเวณจัตุรัสตลำดแห่งนี้ กิจกรรมสุดพิเศษ กำรเดินชมเมืองยำมค ่ำคืน กับ 

Night Watchman ผู้ชำยที่หลุดออกมำจำกยุคกลำง ถือหอกปลำยขวำน และตะเกยีงโบรำณ พร้อมบอกเล่ำเร่ืองรำว 

ประวัติศำสตร์ และต ำนำนเล่ำขำนของเมืองให้กบัผู้มำเยือน  ** (ทวัร ์Night Watchman อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั)  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

ท่ีพกั  TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL ROTHENBURG  หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)  ร็อทเทนเบิรก์ - วูซเบิรก์ - ชมเมือง - แฟรงคเ์ฟิรต์ - จตุรสัโรเมอร ์- แฟรงคเ์ฟิรต์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวูซเบิรก์ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชม.) จุดเริ่มต้นของเส้นทำงถนนสำยโรแมนติกจรด

เมืองฟุสเซ่น เส้นทำงท่องเที่ยวอนัดับ 1 ของประเทศ มีแม่น ำ้สำยส ำคัญ คือแม่น ำ้ไรน์ไหลผ่ำน จำกนั้นน ำท่ำนชม 

โบสถ ์Marienkapelle มำเรียนคำเปลลำ เป็นโบสถโ์กธคิตอนปลำยที่ใช้สแีปลกตำกว่ำที่เคยเหน็ เร่ิมสร้ำงตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1377 มำเสรจ็สิ้นเอำเมื่อปี ค.ศ.1480 โดดเด่นด้วยตัวอำคำรสีแดงขำว เป็นโบสถ์ที่ส  ำคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เมอืงวูซเบริ์ก... จำกนั้นข้ำมสะพำนหินเก่ำแก่ข้ำมแม่น ำ้ไรน์ (AlteMainbruecke) สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 สะพำน

ที่มคีวำมคกึคกัเป็นอย่ำงมำก สองฝั่งของสะพำนจะเรียงรำยไปด้วยรปูป้ันเทพที่ส  ำคญั  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT  ร้ำนอำหำรที่ตั้งใจให้ทุก

ท่ำนเพลินตำกับบรรยำกำศร้ำนที่ตกแต่งด้วยภำพเขียนสไตล์ เฟรสโก้ทั่วร้ำน เสมือนท่ำนได้เดินชมพิพิธภัณฑ์   

ขนำดย่อมๆ แห่งหนึ่งเลยทเีดยีว 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ แฟรงคเ์ฟิรต์ น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแฟรงตเ์ฟิรต์  ชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือได้ว่ำ

เป็นสถำนีรถไฟต้นแบบของหัวล ำโพงประเทศไทย  จำกนั้นสู่ จตุัรสัโรเมอร ์ที่ตั้งของศำลำกลำงจังหวัดเมอืง 

แฟรงค์เฟิร์ต ควำมส ำคัญของที่แห่งนี้ มี เดอะไคเซอร์ซำล หรือห้องจักรพรรดิที่มีกำรฉลองพิธีกำรสวมมงกุฎอัน

ยิ่งใหญ่ ตรงกลำงจัตุรัสเป็นน ำ้พุแห่งควำมยุตธิรรมด้ำนหน้ำเป็นบ้ำนโครงไม้สมัยกลำงที่ได้รับกำรบูรณะแล้ว โบสถ์

พอลถอืเป็นรัฐสภำแรกของเยอรมนี... ร้ำนค้ำที่ขำยของกระจุกกระจิกมำกมำย เรียงรำยกนัภำยในจตรัุสโรเมอร์   

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น มื้อนี้  เสริ์ฟท่ำนด้วยเมนู เนื้ อย่างบนกระทะรอ้น ให้ท่ำนได้อร่อยกับ

เนื้อวัวชั้นด ีหำกท่ำนใดไม่ทำนเนื้อ เสริ์ฟท่ำนด้วยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสริ์ฟพร้อมไส้กรอกแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นต้น     

ท่ีพกั   NH COLLECTION FRANKFURT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง   (9)  แฟรงคเ์ฟิรต์ -ฟรอยเดนเบิรก์  - แฟรงคเ์ฟิรต์ - ชอ้ปป้ิง - สนามบิน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมือง ฟรอยเดนเบิรก์ Freudenberg (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที) หนึ่งในเมอืงที่มี

ควำมเก่ำแก่มำกที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพำะควำมโดดเด่นในเร่ืองของบ้ำนคร่ึงไม้ที่มีควำมงดงำมและมี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้กลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำก

เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่แฟรงค์เฟิร์ต ให้ท่ำนได้เดิน ย่านถนน ZEIL ที่มีห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำที่รวม

แฟชั่นชั้นน ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้ อตำมอัธยำศัย...ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต 

เพ่ือเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND คนืภำษีก่อนกำรเชค็อนิ   

20.40 น.  ออกเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 923  

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง  (10) กรุงเทพฯ  

12.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

**************************** 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,800.- 176,800.- 177,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 170,800.- 167,800.- 168,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 161,800.- 158,800.- 159,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,800.- 149,800.- 150,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทางระหว่าง 10-14 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่านละ 20,000 บาท** 

 

 

 

 



คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง 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)  

1768 

1678 

1588 

1498 

300 

1418 

 

1768 

1678 

1588 

1498 

300 

1418 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  

พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่านละ 5,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์

 

 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท    

     ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั  

- ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั  

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  

 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุ  

 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ  ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ เดินทำงเป็นส ำคัญ  เนื่องจากการ

ท่องเท่ียวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทัวรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำ

ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ 

เมอืงพิจำรณำแล้ว  

 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคนืเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถำนฑตูงดออกวีซ่ำ 

อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผู้โดยสำรเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำต ิหรือ คน

ต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

 

1.  หนังสอืเดนิทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน (มหีน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลงัสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยดเ์ท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนงัสอืรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน วันเข้ำท ำงำน และวันที่ 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนงัสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)     กรณเีกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนงัสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสียภำษ ี

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนงัสอืรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงนิฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนงัสอืรับรองกำรันตโีดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะ

ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.

ส ำเนำบตัรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสตูบิตัร ในกรณทีี่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคญัสมรส , หรือหย่ำ (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคญัเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณทีี่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทำงกบับดิำและมำรดำ หรือ เดนิทำงไปกบั

ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน 

 

 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วซ่ีำหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทำงไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมดัจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวซ่ีำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มีควำมประสงคจ์ะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมใิช่

กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 



6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่

ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดนิทำงในกรณทีี่มผู้ีเดนิทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเนื่องมำจำกเหตผุล

ส่วนตัวของท่ำนผู้ เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำง

เสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดนิทำงที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภำยในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำร

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้

เดินทำงซื้ อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำร

ท่องเที่ยวดงักล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียน

รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมสีทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดนิทำงได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อย

กว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็น

หรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่ำช้ำหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวได้ 

โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 


