
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ลลีาวดี น าท่านสู่จุดหมายปลายทางบนดินแดนแสนโรแมนติก เยอรมนี - เช็ก – ออสเตรีย 
เยอรมัน เท่ียวเมืองเลก็ๆ มนต์เสน่ห์แห่งยุคกลาง โรเธนเบิร์ก, แบมเบิร์ก, นูเรมเบิร์ก 

คาโลวี วารี “เมืองน ้าแร่” แสนสวยแห่งโบฮีเมียน, ชมเมือง ปราก ความคลาสสิคอนัทรงคุณค่า 
เยือน "ฮัลล์สตัทท์" เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ ท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ "SALZWELTEN" เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
คัดสรรเมนูหลากหลายท่ีได้มาตราฐาน ท่ีพกัท่ีแสนสะดวกสบาย พร้อมบริการในแบบลีลาท่ีเป็นตัวคุณ 

 
ก าหนดการเดินทาง  17-26 ตุลาคม/ 5-13, 20-28 พฤศจิกายน // 4-12 / 18-26 ธันวาคม 2565 
    “ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป  
วันแรกของการเดินทาง (1)  สุวรรณภูมิ  

20.00  น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW C (ประตู 2) พบเจา้หน้าท่ีของบริษทั 
คอยอ านวยความสะดวก 

  

วันที่สองของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า – ก าแพงเมืองเก่า - จัตุรัส Planlein  
    - นูเรมเบิร์ก 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 
06.15 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองยคุกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี มีก าแพง

เมืองลอ้มรอบอยา่งสมบรูณ์ พร้อมดว้ยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 หอ ภายในเมืองเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรม
โกธิค และเรอเนสซองส์ พร้อมบา้นเรือนรูปแบบ เยอรมนั ขนานแท ้และยงัคงสภาพเดิมไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมท่ีสุด 
การเดินเล่นในเมืองน้ี จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยูใ่น “พิพิธภณัฑ์กลางแจง้” น าท่านชมป้อมประตู 
Klingen Gate ดา้นบนของก าแพงเมืองโบราณไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี จากดา้นบนก าเเพงเราสามารถ
มองเห็นวิวทั้งดา้นภายนอกก าเเพงเเละอาคารบา้นเรือนภายในเขตเมืองเก่าไดอ้ยา่งชดัเจน  น าท่านชมทิวทศัน์ท่ี
สวยงามของเมืองโรเธนเบิร์ก ณ Town Hall  น าท่านเดินเล่น ณ ก าแพงเมืองเก่า ของโรเธนเบิร์กก าแพงน้ีถูกท าลาย
ในช่วงสงครามโลก แต่เพราะผูค้นต่างหลงรักเมืองน้ีจึงร่วมกนัช่วยเหลือบริจาควสัดุในการสร้างก าแพงขึ้นมาใหม่



และคงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ไม่ควรพลาดจุดถ่ายรูปสุดฮิตอยา่ง จัตุรัส Planlein  ถนนสุดน่ารักท่ีทอดยาวหรือจะ
ทดลองขนมขึ้นช่ืออยา่ง Schneeball หลากหลายรสก็น่าจะสนุกไม่นอ้ย   

 
 
 
 
 
 
  

 ชมตลาดคริสต์มาสแห่งเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นตลาดกลางแจง้ท่ีเหล่าช่างฝีมือจะน าผลงานและสินคา้ของตวัเองมา
 วางขาย นอกจากสินคา้ท ามือต่างๆ ให้ท่านเลือกซ้ือยงัมีร้านอาหารมากมายอาทิ ร้านขนมหวาน ร้านขนมปัง ไส้
 กรอก เบอร์เกอร์ อาหารรสชาติดีท่ีรอท่านไปล้ิมลอง (ตลาดคริสต์มาสแห่งเมืองโรเธนเบิร์ก เปิดตั้งแต่ 25 
พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565)   

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเท่ียวชม  นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน... หากท่านเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขนุเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปู และหินแบบยคุกลาง โบสถส์วย
เก่าแก่ หรือถา้ในฤดูหนาวภาพเบ้ืองหนา้จะกลายเป็นหิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้งเมือง คงตอ้งไม่พลาดการ
เยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดรั้บการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็น
ปราสาทแสนสวยอยูบ่นเนินเขาไดท้ัว่ไปในเขตแควน้น้ี  น าท่านเขา้ชม ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรือ Kaiserburg 
Castle ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสนท่ีรายลอ้มป้องกนัภยัให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยั เม่ือขึ้น
ไปชมท่ีดา้นบนปราสาทก็จะท าให้อดเคลิบเคล้ิมไม่ไดว่้าเรานั้นเสมือนเป็นเจา้หญิงหรือเจา้ชายของปราสาทแห่งน้ี 
จากนั้น น าท่านชมเมืองโดยรอบ เร่ิมจาก บริเวณตวัเมืองเก่า ท่ีถนนทางเดินจะปหิูนแบบยคุกลาง ท าให้อดนึกถึงวนั
เวลาในอดีตอาคารรัฐสภาท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค บา้นเรือนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกบัโบสถส์ไตล์
โกธิคท่ีดูอลงัการ โบสถป์ระจ าเมืองท่ีอยูม่าตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 14 ณ ท่ีแห่งน้ีมีใหดู้กนั น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์อนุสรณ์ 
ท่ีซ่ึงเคยมีการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กหรือจุดจบของผูมี้ส่วนร่วมเขน่ฆ่าประชาชนในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
 
 
 



 นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นเมืองแห่งเทพนิยายแลว้ เมืองแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีเป็นสถานท่ีตลาดคริสต์มาส
เม่ือท่านไปเยือนทั้งบรรยากาศคร้ืนเครงและอบอุ่นจากผูค้นท่ีออกมาเท่ียวและกล่ินหอมของอาหารไม่ว่าจะเป็น 
ขนมปังขิง ไส้กรอกยา่งอบอวลลอยอยูท่ัว่ตลาดท าให้เมืองแห่งน้ีมีเสน่ห์ของวนัคริสตม์าสท่ีท่านจะไม่มีวนัลืม 
(ตลาดคริสต์มาสแห่งเมืองนูเรมเบิร์ก เปิดตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2565)   

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Zum Gulden Stern - Historische Bratwurstküche ให้ทุกท่านได้ลิม้ลองความ

อร่อยของไส้กรอกเยอรมนั ท่ีมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 600 ปี ด้วยไส้กรอกย่างกบัถ่านไม้บีช เสิร์ฟพร้อม
กะหล ่าปลีดอง และ ขนมปัง ปิดท้ายความอร่อยด้วยขนมหวานของ APPLE STRUDEL 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั  Le Meridien Grand Hotel Nuremberg  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง (3) แบมเบิร์ก – อดีตศาลากลางเก่า – มหาวิหารแบมเบิร์ก – คาโลวีวาร่ี – ปราก 
                                                             - ปราสาทแห่งกรุงปราก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบร์ิก (Bamberg) เมืองมรดกโลก ท่ียงัคงโดดเดน่ทั้งวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ี

เก็บรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งดี น าท่านชมเมือง สถานท่ีแรกคือ อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลาง
ของสะพานท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใชข้า้มแม่น ้าเร็กนิทซ์ (Regnitz River) ซ่ึงเป็นมมุท่ีถูกกล่าวขานมากท่ีสุดของเมืองแบ



มเบิร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการว่ามหาวิหารแบมแบร์กเซนตปี์เตอร์และ
เซนตจ์อร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ 
เมืองคาโลวีวาร่ี เมืองแห่งน ้าแร่ 

     
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเป็ดโบฮีเมียน อาหารพื้นเมืองท่ีแสนอร่อย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) “เมืองน ้าแร่” แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย ลกัษณะเมือง
อยู่ในหุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา้ดินแดนแห่งน้ี เป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้าพุเมืองน้ีเป็นท่ี
นิยมในการเขา้คอร์สสปา เพ่ือรักษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็น
อย่างย่ิง ทั้งอาคารบา้นเรือนหลากสี ท่ีตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น ้ ากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 14 โดย
รับค าส่ังของพระเจา้ชาร์ลท่ี4 เล่ากนัว่าน ้ าพุร้อนท่ีน่ีมีความมหัศจรรยใ์นการเยียวยารักษา น าท่านด่ืมน ้ าพุร้อนใน
จุดต่างๆ โดยน ้ าแต่ละแหล่งจะไม่เหมือนกนัเพราะอุณหภูมิต่างกนัท าให้ปริมาณเกลือและแร่ธาตุไม่เท่ากนัรสชาติ
จึงต่างไปดว้ย  
  

 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก (Czech หรือ Czechia) อดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางการปกครองอนัย่ิงใหญ่ของทวีปยโุรป เป็นเมืองท่ีสวยงามและเงียบสงบท่ามกลางขนุเขามีปราสาท
และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมายให้เย่ียมชม มีพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ย สถานท่ีส าคญัทั้ง
ดา้นการปกครอง ท่องเท่ียว บา้นเรือน ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางส าคญัทั้งดา้นเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของ
สาธารณรัฐเช็ก มาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20  
 

 
 
 
 
 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  Hotel Hilton Prague Old Town หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง (4)  ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี11 ดว้ยศิลปะแบบโกธิคเคย
ไดรั้บการรับรองจากกินเนสส์บุค๊ว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจบุนั ไดเ้ป็นท่ีพ านกัของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็นสง่าแต่
ละลานกวา้งประดบั ประดาไปดว้ยน ้าพุรูปป้ันนกับุญ โบสถเ์ซนตจ์อร์จและคอนแวนตร์วมทั้ง โอลด์รอยัลพาเลซ 
(พระราชวงัเก่า)และโกลเด้นเลน (ถนนสายทองค า) ซ่ึงเคยเป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุ สมยัก่อนท่ีจะท าให้ท่าน
ยอ้นไปถึงความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีตน าท่านสู่ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์
โกธิกท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวาท่ีเช่ือมระหว่าง Old Town และ Little Town พาท่านเดินทางขา้มสะพานเพื่อไปยงั 
ชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นนาฬิกาเก่าแก่ท่ีถูกสร้างมาอยา่งปราณีต ซ่ึงหนา้ปัดจะแสดง
ต าแหน่งโคจรของพระจนัทร์และพระอาทิตย ์ 

  
  
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเมืองเก่านั้น (Old Town Square) ก็เป็นเหมือนหวัใจหลกั ท่ีนกัท่องเท่ียวมกัใชเ้ป็น
เส้นทางในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในยา่นถนนเซเล็ตน่า 
(Celetna Street) ถนนยา่นการคา้ท่ีมีสินคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปตามอธัยาศยั หรือเพลิดเพลินไปกบัขนม
สุดฮิตท่ีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอ เค้กปล่องไฟ (Chimney Cake) เป็นแป้งยีสตท์าเนยท่ีถูกพนัมว้นแลว้ยา่งดว้ย
เตาถ่าน ขา้งนอกโรยดว้ยเกลด็น ้าตาล จะกินแบบดั้งเดิมหรือเพ่ิมเติมดว้ยไอศกรีม เป็นขนมท่ีท่านไม่ควรพลาด.... 

 
 
 
 



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  Hotel Hilton Prague Old Town หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห้่าของการเดินทาง (5) Plzen – ทัวร์โรงเบียร์ - เชสกี ้ครุมลอฟ - ปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลิเซน (Plzen) เป็นเมืองท่ีโด่งดงัจากเบียร์ Pilsen เบียร์สไตลโ์บฮีเมียนท่ีท าการผลิต 
 มาตั้งแต่ปี 1842 นอกจากน้ีเมืองน้ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรปประจ าปี 2015  
 น าท่านเดินทางสู่ โรงเบียร์ ให้ท่านไดดู้กรรมวิธีในการผลิตเบียร์และล้ิมลองรสชาติเบียร์คุณภาพดี  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมเมืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ ( Ceskey Krumlov ) เมืองเก่าแก่ ซ่ึงมีอาณาเขตของเมืองอยูติ่ดกบั 
 ประเทศออสเตรียและเยอรมนี ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบัความโดดเดน่ของการอนุรักษ์ 
 สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าท าให้องคก์รUNESCO ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ให้ท่านเดิน 
 ชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสก้ี ครุมลอฟ ชมความโดดเดน่ของเมืองท่ีมี 
 อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการขึ้นทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 

จากนั้นน าท่านชม ปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ ซ่ึงถือเป็นปราสาทอนัดบัสองของประเทศมีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 13 ปราสาทน้ีเคยเป็นท่ีพ านกัของตระกูลชนชั้นสูงทั้ง Rosenberg, Habsburg และ Schwarzenberg ซ่ึงมี
หอคอยสีชมพูตั้งเด่นเป็นสง่าเปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง มองจากจุดไหนในเมืองก็เห็นตวัปราสาทตั้งอยู่ ส่วน
ของหอคอยปราสาทเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาทครุมลอฟซ่ึงมีอายุตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 แต่เดิมไดรั้บการ
ออกแบบในสไตลโ์กธิคปราสาทถูกดดัแปลงเป็นท่ีอยู่อาศยัยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา สร้างเพ่ิมเติมในศตวรรษท่ี 14 และ
ไดรั้บการตกแต่งดว้ยภาพวาดในปี 1590 ในปี 1990 หอคอยไดถู้กบูรณะเพ่ิมภาพจิตรกรรมฝาผนงั และภาพวาด 
 
 
 
 



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั  
ที่พกั  Ruze Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่กของการเดินทาง (6) เชสกี ้คลุมลอฟ – ฮัลล์สตทัท์ - ชมเมือง จัตุรัส – เมืองเซนต์วูฟกัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หรือ หมู่บ้านเทพนิยาย เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมีความน่ารักเป็นทุนเดิม พร้อม
ด้วยฉากหลังท่ีเป็นภูเขาสูง เบ้ืองหน้าเป็นทะเลสาบอนัสงบน่ิง บ้านเรือนตั้งลดหลั่นตามระดับความสูง ให้
ความรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้าขนาดย่อม ทั้งยงัไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... (ใชเ้วลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูปลาเทราส์สดๆ จากทะเลสาบ ปรุงในสไตล์พื้นบ้าน 
เพ่ือให้ได้ลิม้รสความอร่อย และสดใหม่ของปลาเทร้าส์อย่างแท้จริง 
น า น าท่านสู่ ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองฮัลล์สตัทท์ (Market Square) มีรูปป้ัน Holy Trinity และรายลอ้มรอบไปดว้ย
อาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ียงัอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอยา่งเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St.Wolfgang) เมืองเลก็ๆริมทะเลสาบ เป็นเมืองพกัผอ่นยอดนิยม ซ่ึงมี
ทะเลสาบและบรรยากาศสวยมากแห่งหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  Romantik Hotel Im Weissen Roessl หรือเทียบเท่า  
 
 
 
   
 
 
 
 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  เหมืองเกลือโบราณ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านนัง่รถรางขึ้นไป สัมผสัประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ อายุมากกว่า 500 ปี และ
ยงัคงใชเ้ป็นโรงงานผลิตเกลือไดถึ้งปัจจุบนั น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นไปดา้นบนต่อดว้ยรถไฟฟ้า เปล่ียนเคร่ืองแต่ง
กายแบบเดียวกบัคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใตดิ้นของเหมืองเกลือและเขา้ไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเกลือและ
น ้าเกลือตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั   จากนั้นก็จะให้ท่านไดส้ไลด ์ลงมาจากชั้นบนทีละระดบั  
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ มิวนิค สู่ จัตุรัสมาเรียน ศูนยก์ลางของยคุเก่าและยคุปัจจบุนัท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรม

และวฒันธรรมกนัไดอ้ยา่งลงตวั รอบจตัรัุสน้ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัของเมืองมิวนิค 
ท่านสามารถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลกัษณ์ของเมืองมิวนิคท่ีโดดเดน่ดว้ยโดม   
ทรงหวัหอมจุกทองค า อิสระให้ทา่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย บนถนนแมก็ซิมิเลียน ถนนแบ
รนดเ์นมช่ือดงัของเมืองมิวนิค ตลอดสองขา้งถนนจะเตม็ไปดว้ยแบรนดด์งั อาทิ CHANEL, LOUIS 
VUITTON,HERMES, DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬิกาช่ือดงัมากมาย ต่างรวบรวมอยูบ่นถนนแห่งน้ี นอกจากจะ
เป็นสถานท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ ท่ีจตัุรัสแห่งน้ียงัเป็นตลาดคริสตม์าสยอดนิยมอีกแห่งนึงของเยอรมนั
และใหญ่ท่ีสุดในมิวนิก มีบรรยากาศคึกคกัและ อาหารรสชาติดี รวมถึงไวน์แดงใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

 
 
 
 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER MUNCHEN RESTAURANT บริการท่านด้วย PRETZEL 
กรอบนอกนุ่มใน เค็มก าลังพอดี ทานคู่กับเนยจืด เป็นออร์เดิร์ฟเรียกน ้าย่อย ต่อด้วยขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อม
ซอสสูตรเด็ดจากทางร้าน และมันบด ปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อย ทานสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมทั้งน ้าหวาน 
น ้าอัดลม น ้าผลไม้ ไวน์ หรือเบียร์ 

ที่พกั  Le Méridien Munich Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง (8) สนามบินมิวนิค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษี 
14.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 
 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น.        คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ... 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
ลีลา....ท่ีเป็นตัวคุณ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
ส าหรับเดินทางช่วงตุลาคม - ธันวาคม 2565 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

198,900.- 
189,900.- 
179,900.- 
169,900.- 
36,800.- 
32,900.- 
142,955.- 

195,900.- 
186,900.- 
176,900.- 
166,900.- 
36,800.- 
32,900.- 
142,955.- 

196,900.- 
187,900.- 
177,900.- 
167,900.- 
36,800.- 
32,900.- 
142,955.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ท่านละ 15,000.- บาท ** 

 
คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  

1,959 
1,869 
1,769 
1,669 
368 

1,630 

1,959 
1,869 
1,769 
1,669 
368 

1,630 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) “ย่ืนวีซ่าออสเตรีย” 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
➢  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
➢  “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 
 
 

 
 
 
 
 
 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน  หรือเพื่อการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้
รถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

http://www.leelawadee.holiday/


5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่าน
ผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

 
14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี
เ กิดเหตุจ า เ ป็นหรือสุดวิสัย อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง,  การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ
เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 



16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเ งินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 
 
 
 

 
 


