
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ลีลาวดี น าท่านสู่จุดหมายปลายทางบนดนิแดนแสนโรแมนติก เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย 
เยอรมนี เทีย่วเมอืงเล็กๆ มนต์เสน่ห์แห่งยุคกลาง โรเธนเบิร์ก แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก 

คาโลวี วารี ่เมืองน  าแร่แสนสวยแห่งโบฮีเมียน  
ชมเมืองแห่งความคลาสสิคอันทรงคุณค่า อย่างเมืองปราก 

เยือนเมอืงฮัลล์สตัทท์ เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก  
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ "SALZWELTEN" เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตราฐาน ทีพ่ักที่แสนสะดวกสบาย พรอ้มบริการในแบบลีลาที่เป็นตัวคุณ 

สิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิกใหม่ EXTRA DISCOUNT ลดเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566  
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 (1)  สุวรรณภูมิ - ดูไบ  

18.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ROW T (ประตู 9) พบเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท คอยอ านวยความสะดวก 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK363 
  

วันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2565 (2) ดูไบ - แฟรงค์เฟิร์ต - โรเธนเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า - ก าแพงเมืองเก่า – จัตุรัสเพลินไลน์ –  
    นูเรมเบิร์ก 

01.35 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือต่อเครื่องไปยัง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK043 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก ได้ช่ือว่าเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี มีก าแพง

เมืองล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยประตูเมืองและหอคอยท้ัง 8 หอ ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค 
และเรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบเยอรมันขนานแท้ และยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมท่ีสุด การเดิน



เล่นในเมืองน้ี จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” จากนั้นน าท่านชมป้อมประตู 
KLINGEN GATE ด้านบนของก าแพงเมืองโบราณได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี จากด้านบนก าเเพงเรา 
 สามารถมองเห็นวิวท้ังด้านภายนอกก าเเพงเเละอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน   น าท่านชม
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเมืองโรเธนเบิร์ก ณ TOWN HALL  จากนั้นน าท่านเดินเล่น ณ ก าแพงเมืองเก่า ของโรเธน
เบิร์ก ก าแพงนี้ถูกท าลายในช่วงสงครามโลก แต่เพราะผู้คนต่างหลงรักเมืองนี้จึงร่วมกันช่วยเหลือบริจาควัสดุใน
การสร้างก าแพงขึ้นมาใหม่และคงอยู่ จนถึงปัจจุบัน ไม่ ควรพลาดจุดถ่ ายรูปสุดฮิตอย่ าง  จั ตุรัสเพลิน
ไลน์ (PLANLEIN)  ถนนสุดน่ารักท่ีทอดยาวหรือจะทดลองขนมขึ้นช่ืออย่าง SCHNEEBALL หลากหลายรสก็
น่าจะสนุกไม่น้อย   

 
 
 
 
 
  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเท่ียวชม เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากท่านเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูด้วยหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวย
เก่าแก่ หรือถ้าในฤดูหนาวภาพเบ้ืองหน้าจะกลายเป็นหิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปท่ัวท้ังเมือง คงต้องไม่พลาดการ
เยี่ยมชม นูเรมเบิร์กเปรียบเสมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็น
ปราสาทแสนสวยอยู่บนเนินเขาได้ท่ัวไปในเขตแคว้นนี้ น าท่านเข้าชม ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรือ KAISERBURG 
CASTLE ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสนท่ีรายล้อมป้องกันภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย เม่ือ
ขึ้นไปชมท่ีด้านบนปราสาท ก็จะท าให้อดเคลิบเคลิ้มไม่ได้ว่าเรานั้นเสมือนเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายของปราสาท
แห่งน้ี จากนั้นน าท่านชมเมืองโดยรอบ เริ่มจากบริเวณตัวเมืองเก่า ท่ีถนนทางเดินจะปูหินแบบยุคกลาง ท าให้อดนึก
ถึงวันเวลาในอดีต อาคารรัฐสภาท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค บ้านเรือนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกับโบสถ์
สไตล์โกธิคท่ีดูอลังการ โบสถ์ประจ าเมืองท่ีอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ณ ท่ีแห่งนี้มีให้ดูกัน  น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์
อนุสรณ ์ท่ีซึ่งเคยมีการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กหรือจุดจบของผู้มีส่วนร่วมเข่นฆ่าประชาชนในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
  



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ZUM GULDEN STERN - HISTORISCHE BRATWURSTKÜCHE ให้ทุกท่าน
ได้ลิ มลองความอร่อยของไส้กรอกเยอรมัน ท่ีมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 600 ปี ไส้กรอกย่างกับถ่านไม้บีช เสิร์ฟ
พร้อมกะหล่ าปลีดอง และ ขนมปัง ปิดท้ายความอร่อยด้วยขนมหวานของ APPLE STRUDEL 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพัก  LE MERIDIEN GRAND HOTEL NUREMBERG  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565 (3) แบมเบิร์ก – อดีตศาลากลางเก่า – มหาวิหารแบมเบิร์ก – คาโลวีวาร่ี – ปราก -  
                                                                              ปราสาทแห่งกรุงปราก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG) เมืองมรดกโลกท่ียังคงโดดเด่นท้ังวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท่ี

เก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างดี น าท่านชมความงดงามของเมือง สถานท่ีแรกท่ีท่านจะได้ยลความงดงามคือ อดีตศาลา
กลางเก่า (ALTES RATHAUS) ซึ่งตั้งอยู่ในกลางของสะพานท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้ข้ามแม่น้ าเร็กนิทซ์ (REGNITZ 
RIVER) ซึ่งเป็นมุมท่ีถูกกล่าวขานมากท่ีสุดของเมืองแบมเบิร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแบมเบิร์ก หรือ
ช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (BAMBERGER DOM ST. PETER UND ST. 
GEORG) สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวีวาร่ี เมืองแห่งน้ าแร่ 

     
 
 
 
 
 



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเป็ดย่างโบฮีเมียน อาหารพื นเมืองท่ีสุดแสนอร่อย เป็ด
ย่างน  าผึ งหนังกรอบ เนื อนุ่ม ทานคู่กับเคร่ืองเคียงอย่างมันฝร่ังนึ่ง และผักดองสไตล์ยุโรปตะวันออก รสชาติเปรี ยว
อ่อนๆ ท าให้ช่วยชูรสของเนื อเป็ดออกมาได้เป็นอย่างดี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวีวาร่ี (KARLOVY VARY) เมืองน้ าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะ
ของเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝ่ังแม่น้ าเทปล้า  ดินแดนแห่งนี้เป็นท่ีค้นพบแหล่งน้ าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุ
เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเข้าคอร์สสปา เพ่ือรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียวชม
เมืองเป็นอย่างยิ่ง ท้ังอาคารบ้านเรือนหลากสี ท่ีตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ ากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 14 
โดยรับค าสั่งของพระเจ้าชาร์ลท่ี4 เล่ากันว่าน้ าพุร้อนท่ีนี่มีความมหัศจรรย์ในการเยียวยารักษา จากนั้นน าท่านดื่ม
น้ าพุร้อนในจุดต่างๆ โดยน้ าแต่ละแหล่งจะไม่เหมือนกันเพราะอุณหภูมิต่างกันท าให้ปริมาณเกลือและแร่ธาตุไม่
เท่ากันรสชาติจึงต่างไปด้วย  
 
  

 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก (CZECH หรือ CZECHIA) 
อดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีสวยงามและเงียบสงบท่ามกลางขุนเขามี
ปราสาทและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมายให้เยี่ยมชม มีพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีแวดล้อมไปด้วย สถานท่ี
ส าคัญท้ังด้านการปกครอง ท่องเท่ียว บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางส าคัญท้ังด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ของสาธารณรัฐเช็ก มาตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 20  
 

 
 
 
 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  HOTEL HILTON PRAGUE OLD TOWN หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 (4)  ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (PRAGUE CASTLE) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค
เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นท่ีพ านักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชก น าท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและโบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็นสง่า 
แต่ละลานกว้างประดับ ประดาไปด้วยน้ าพุรูปป้ันนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์รวมท้ัง โอลด์รอยัล
พาเลซ (OLD ROYAL PALACE - พระราชวังเก่า) และโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE - ถนนสายทองค า) ซึ่งเคย
เป็นท่ีพ านักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน ท่ีจะท าให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีตน าท่านสู่ 
สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวาท่ีเช่ือมระหว่าง 
OLD TOWN แล ะ  LITTLE TOWN พา ท่ า น เ ดิ นท า ง ข้ า ม ส ะพาน เ พ่ื อ ไปยั ง  นาฬิ ก าด า ร า ศา สต ร์  
(ASTRONOMICAL CLOCK) เป็นนาฬิกาเก่าแก่ท่ีถูกสร้างมาอย่างปราณีต ซึ่งหน้าปัดจะแสดงต าแหน่งโคจร
ของพระจันทร์และพระอาทิตย์  

  
  
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ก็เป็นเหมือนหัวใจหลักท่ีนักท่องเท่ียวมักใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงในย่านถนนเซเล็ตน่า 
(CELETNA STREET) ถนนย่านการค้าท่ีมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินไป
กับขนมสุดฮิตท่ีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอ เค้กปล่องไฟ (CHIMNEY CAKE) เป็นแป้งยีสต์ทาเนยท่ีถูกพัน
ม้วนแล้วย่างด้วยเตาถ่าน ข้างนอกโรยด้วยเกล็ดน้ าตาล จะกินแบบดั้งเดิมหรือเพ่ิมเติมด้วยไอศกรีม เป็นขนมท่ีท่าน
ไม่ควรพลาด.... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพัก  HOTEL HILTON PRAGUE OLD TOWN หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2565 (5) พิลเซน – ทัวร์โรงเบียร์ - เชสกี  ครุมลอฟ - ปราสาทเชสกี ครุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพิลเซน (PLZEN) เป็นเมืองท่ีโด่งดังจากเบียร์ PILSEN เบียร์สไตล์โบฮีเมียนท่ีท าการ 
 ผลิตมาตั้งแต่ปี 1842 นอกจากนี้เมืองน้ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรปประจ าปี 2015  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงเบียร์ ให้ท่านได้ดูกรรมวิธีในการผลิตเบียร์และลิ้มลองรสชาติเบียร์คุณภาพดี  
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมเมืองมรดกโลก เชสกี  ครุมลอฟ ( CESKEY KRUMLOV ) เมืองเก่าแก่ ซึ่งมีอาณาเขตของเมืองอยู่ติด 
 กับประเทศออสเตรียและเยอรมนี ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์ 
 สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าท าให้องค์กรยูเนสโก ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ให้ท่านเดิน 
 ชมเมืองมรดกโลก WORLD HERITAGE เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความโดดเด่นของ 
 เมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 

จากนั้นน าท่านชม ปราสาทเชสกี ครุมลอฟ ซึ่งถือเป็นปราสาทอันดับสองของประเทศมีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นใน
ศตวรรษ ท่ี 13  ปราสาทนี้ เคยเ ป็น ท่ีพ านักของตระกูลชน ช้ั นสูง ท้ัง  ROSENBERG, HABSBURG และ 
SCHWARZENBERG ซึ่งมีหอคอยสีชมพูตั้งเด่นเป็นสง่าเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มองจากจุดไหนในเมืองก็
เห็นตัวปราสาทตั้งอยู่ ส่วนของหอคอยปราสาทเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาทครุมลอฟซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 13 แต่เดิมได้รับการออกแบบในสไตล์โกธิคปราสาทถูกดัดแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัยยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา สร้างเพ่ิมเติม
ในศตวรรษท่ี 14 และได้รับการตกแต่งด้วยภาพวาดในปี 1590 ในปี 1990 หอคอยได้ถูกบูรณะเพ่ิมภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง และภาพวาด 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  
ท่ีพัก  RUZE HOTEL หรือเทียบเท่า  

โรงแรมท่ีตกแต่งด้วยสไตล์เรเนซองส์ กลมกลืนไปกับอาคารเก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 16 ซึ่งแต่ละห้องจะมีการ
ตกแต่งแตกต่างกันไป เสมือนท่านได้พักผ่อนในกลิ่นอายของยุโรปโบราณ  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวาคม 2565 (6) เชสกี  คลุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ - ชมเมือง จัตุรัส – เมืองเซนต์วูฟกัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) หรือ หมู่บ้านเทพนิยาย เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมีความน่ารักเป็นทุนเดิม 
พร้อมด้วยฉากหลังท่ีเป็นภูเขาสูง เบ้ืองหน้าเป็นทะเลสาบอันสงบนิ่ง บ้านเรือนตั้งลดหลั่นตามระดับความสูง ให้
ความรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้าขนาดย่อม ท้ังยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลก (ใช้
เวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูปลาเทราส์สดๆ จากทะเลสาบ ปรุงในสไตล์พื นบ้าน 
เพื่อให้ได้ลิ มรสความอร่อย และสดใหม่ของปลาเทร้าส์อย่างแท้จริง 
น าท่านสู่ ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองฮัลล์สตัทท์ (MARKET SQUARE) มีรูปป้ัน HOLY TRINITY และรายล้อมรอบ
ไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ียังอนุรักษ์ไว้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอย่าง
เต็มท่ี 
 
 
 
 

 



  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูฟกัง (ST.WOLFGANG) เมืองเลก็ๆริมทะเลสาบ เป็นเมืองพักผ่อนยอดนิยม 
ซึ่งมีทะเลสาบและบรรยากาศสวยมากแห่งหนึ่ง 

6 
 
 
 
 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
ท่ีพัก  ROMANTIK HOTEL IM WEISSEN ROESSL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
   
 
 
 
 

วันเสาร์ท่ี 31 ธันวาคม 2565 (7)  เหมืองเกลือโบราณ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านนั่งรถรางขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ อายุมากกว่า 500 ปี และ
ยังคงใช้เป็นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบัน น าท่านน่ังกระเช้าขึ้นไปด้านบนต่อด้วยรถไฟฟ้า เปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายแบบเดียวกับคนงานในยุคเก่า เดินชมเมืองใต้ดินของเหมืองเกลือ พร้อมเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเกลือและ
น้ าเกลือตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน จากนั้นก็จะให้ท่านได้สไลด์ ลงมาจากช้ันบนทีละระดับ  
 

 
 
 
 
 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านเดินทางกลับสู่ มิวนิค สู่ จัตุรัสมาเรียน ศูนย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบันท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัว รอบ ๆ จัตุรัสแห่งนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีส าคัญของ
เมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็นหอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคท่ีโดดเด่น
ด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค า อิสระให้ท่านได้ชอปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมาย บนถนนแม็กซิมิเลียน 



ถนนแบรนด์เนมช่ือดังของเมืองมิวนิค ตลอดสองข้างถนนจะเต็มไปด้วยแบรนด์ดัง อาทิ CHANEL, LOUIS 
VUITTON,HERMES, DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬิกาช่ือดังมากมาย ต่างรวบรวมอยู่บนถนนแห่งน้ี นอกจากจะ
เป็นสถานท่ีรวมสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ท่ีจัตุรัสแห่งน้ียังเป็นตลาดคริสต์มาสยอดนิยมอีกแห่งนึงของเยอรมัน
และใหญ่ท่ีสุดในมิวนิค มีบรรยากาศคึกคักและอาหารรสชาติดี รวมถึงไวน์แดงให้ท่านได้ลิ้มลอง (เน่ืองในวัน
เทศกาลปีใหม่ ร้านค้า และ ห้างสรรพสินค้าอาจจะปิดเร็วกว่าปกติ) 

 
 
 
 
 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER MUNCHEN RESTAURANT บริการท่านด้วย PRETZEL 
กรอบนอกนุ่มใน เค็มก าลังพอดี ทานคู่กับเนยจืด เป็นออร์เดิร์ฟเรียกน  าย่อย ต่อด้วยขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อม
ซอสสูตรเด็ดจากทางร้าน และมันบด ปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อย ทานสามารถเลือกเคร่ืองดื่มทั งน  าหวาน 
น  าอัดลม น  าผลไม้ ไวน์ หรือเบียร์ 

ท่ีพัก  LE MÉRIDIEN MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  (8) สนามบินมิวนิค - ดูไบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษี 
14.30 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK050 
23.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วันจันทร์ท่ี 2 มกราคม 2566  (9) สนามบินสุวรรณภูมิ 

03.35 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK376 
12.45 น.        คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ... 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ 
ลีลา....ท่ีเป็นตัวคุณ 



………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ท่านละ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋วบิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

218,900.- 
209,900.- 
200,900.- 
191,900.- 
41,900.- 
49,850.- 
112,850.- 

215,900.- 
206,900.- 
197,900.- 
188,900.- 
41,900.- 
49,850.- 
112,850.- 

216,900.- 
207,900.- 
198,900.- 
189,900.- 
41,900.- 
49,850.- 

112,850.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอเป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั นต่ า 15 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 23,000.- บาท ** 

 

อัตราค่าบริการส าหรับท่านสมาชิก + EXTRA DISCOUNT 

ประเภทผู้เดินทาง 
สมาชิกบัตรหลัก + 

EXTRA DISCOUNT 
สมาชิกบัตรเสริม 

 + EXTRA DISCOUNT 
ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋ว BUSINESS CLASS เพ่ิมท่านละ 

210,900.- 
201,900.- 
192,900.- 
183,900.- 
41,900.- 
49,850.- 

112,850.- 

211,900.- 
202,900.- 
193,900.- 
184,900.- 
41,900.- 
49,850.- 

112,850.- 

 
 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

2,159.- 
2,069.- 
1,979.- 
1,889.- 
419.- 

1,660.- 

2,159.- 
2,069.- 
1,979.- 
1,889.- 
419.- 

1,660.- 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 



- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) “ยื่นวีซ่าเชค” 
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. น้ าหนักกระเป๋า ส าหรับบัตรโดยสารช้ัน ECONOMY 30 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50,000.- บาท 
  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 - ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ ากัด 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ชื่อบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
 
การยกเลิก  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 

 
 
 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน  หรือเพ่ือการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้
รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนช่ือหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่าน
ผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 



14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ี
เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือค านึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสี ยหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 
 
 
 

 
 
 


