ลีลาวดี นาท่ านสู่ จุดหมายปลายทางบนดินแดนแสนโรแมนติก เยอรมนี - เช็ก – ออสเตรีย
เยอรมัน เที่ยวเมืองเล็กๆ มนต์ เสน่ ห์แห่ งยุคกลาง โรเธนเบิร์ก, แบมเบิร์ก, นูเรมเบิร์ก
คาโลวี วารี “เมืองน้าแร่ ” แสนสวยแห่ งโบฮีเมียน, ชมเมือง ปราก ความคลาสสิ คอันทรงคุณค่ า
เยือน "ฮัลล์ สตัทท์ " เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ "SALZWELTEN" เหมืองเกลือที่เก่ าแก่ ที่สุดในโลก
คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้ มาตราฐาน ที่พกั ที่แสนสะดวกสบาย พร้ อมบริการในแบบลีลาที่เป็ นตัวคุณ
กาหนดการเดินทาง

17-26 ตุลาคม/ 5-13, 20-28 พฤศจิกายน // 4-12 / 18-26 ธันวาคม 2565
“ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ ไป

วันแรกของการเดินทาง
(1)
สุ วรรณภูมิ
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ROW C (ประตู 2) พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
คอยอานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
23.45 น.
06.15 น.

(2)

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ ต – โรเธนเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า – กาแพงเมืองเก่า - จัตุรัส Planlein
- นูเรมเบิร์ก

ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี มีกาแพง
เมืองล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 หอ ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
โกธิค และเรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรื อนรู ปแบบ เยอรมัน ขนานแท้ และยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่ สุด
การเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมีคนเปรี ยบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยูใ่ น “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” นาท่านชมป้อมประตู
Klingen Gate ด้านบนของกาแพงเมืองโบราณได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี จากด้านบนกาเเพงเราสามารถ
มองเห็นวิวทั้งด้านภายนอกกาเเพงเเละอาคารบ้านเรื อนภายในเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน นาท่านชมทิวทัศน์ที่
สวยงามของเมืองโรเธนเบิร์ก ณ Town Hall นาท่านเดินเล่น ณ กาแพงเมืองเก่า ของโรเธนเบิร์กกาแพงนี้ถูกทาลาย
ในช่วงสงครามโลก แต่เพราะผูค้ นต่างหลงรักเมืองนี้จึงร่ วมกันช่วยเหลือบริ จาควัสดุในการสร้างกาแพงขึ้นมาใหม่

และคงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ไม่ควรพลาดจุดถ่ายรู ปสุ ดฮิตอย่าง จัตุรัส Planlein ถนนสุ ดน่ารักที่ทอดยาวหรื อจะ
ทดลองขนมขึ้นชื่ออย่าง Schneeball หลากหลายรสก็น่าจะสนุกไม่นอ้ ย

ชมตลาดคริสต์ มาสแห่ งเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นตลาดกลางแจ้งที่เหล่าช่างฝี มือจะนาผลงานและสิ นค้าของตัวเองมา
วางขาย นอกจากสิ นค้าทามือต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อยังมีร้านอาหารมากมายอาทิ ร้านขนมหวาน ร้านขนมปัง ไส้
กรอก เบอร์เกอร์ อาหารรสชาติดีที่รอท่านไปลิม้ ลอง (ตลาดคริสต์มาสแห่ งเมืองโรเธนเบิร์ก เปิ ดตั้งแต่ 25
พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม นูเรมเบิร์ก เมืองแห่ งเทพนิยายของเยอรมัน... หากท่านเป็ นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปู และหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวย
เก่าแก่ หรื อถ้าในฤดูหนาวภาพเบื้องหน้าจะกลายเป็ นหิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ ทั้งเมือง คงต้องไม่พลาดการ
เยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็น
ปราสาทแสนสวยอยูบ่ นเนินเขาได้ทวั่ ไปในเขตแคว้นนี้ นาท่านเข้าชม ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรื อ Kaiserburg
Castle ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยูบ่ นยอดเขาสู ง ท่ามกลางหมูป่ ่ าสนที่รายล้อมป้องกันภัยให้แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย เมื่อขึ้น
ไปชมที่ดา้ นบนปราสาทก็จะทาให้อดเคลิบเคลิม้ ไม่ได้ว่าเรานั้นเสมือนเป็ นเจ้าหญิงหรื อเจ้าชายของปราสาทแห่งนี้
จากนั้น นาท่านชมเมืองโดยรอบ เริ่ มจาก บริ เวณตัวเมืองเก่า ที่ถนนทางเดินจะปูหินแบบยุคกลาง ทาให้อดนึกถึงวัน
เวลาในอดีตอาคารรัฐสภาที่มีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิ ค บ้านเรื อนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกับโบสถ์สไตล์
โกธิคที่ดูอลังการ โบสถ์ประจาเมืองที่อยูม่ าตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ณ ที่แห่งนี้มีให้ดูกนั นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อนุสรณ์
ที่ซ่ ึงเคยมีการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กหรื อจุดจบของผูม้ ีส่วนร่ วมเข่นฆ่าประชาชนในสงครามโลกครั้งที่ 2

นอกจากจะเป็ นสถานที่ที่เป็ นเมืองแห่งเทพนิยายแล้ว เมืองแห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่เป็ นสถานที่ตลาดคริสต์ มาส
เมื่อท่านไปเยือนทั้งบรรยากาศครื้ นเครงและอบอุน่ จากผูค้ นที่ออกมาเที่ยวและกลิ่นหอมของอาหารไม่ว่าจะเป็ น
ขนมปังขิง ไส้กรอกย่างอบอวลลอยอยูท่ วั่ ตลาดทาให้เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ของวันคริ สต์มาสที่ท่านจะไม่มีวนั ลืม
(ตลาดคริสต์ มาสแห่ งเมืองนูเรมเบิร์ก เปิ ดตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2565)

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Zum Gulden Stern - Historische Bratwurstküche ให้ ทุกท่ านได้ลมิ้ ลองความ
อร่ อยของไส้ กรอกเยอรมัน ที่มีประวัติศาสตร์ มานานกว่า 600 ปี ด้วยไส้ กรอกย่างกับถ่ านไม้ บีช เสิร์ฟพร้ อม
กะหล่าปลีดอง และ ขนมปัง ปิ ดท้ายความอร่ อยด้ วยขนมหวานของ APPLE STRUDEL

ที่พกั

Le Meridien Grand Hotel Nuremberg หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

(3)

แบมเบิร์ก – อดีตศาลากลางเก่า – มหาวิหารแบมเบิร์ก – คาโลวีวารี่ – ปราก
- ปราสาทแห่ งกรุงปราก
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก ที่ยงั คงโดดเด่นทั้งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่
เก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างดี นาท่านชมเมือง สถานที่แรกคือ อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซึ่งตั้งอยูใ่ นกลาง
ของสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ขา้ มแม่น้ าเร็ กนิทซ์ (Regnitz River) ซึ่งเป็ นมุมที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดของเมืองแบ

มเบิร์ก จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแบมเบิร์ก หรื อชื่อเป็ นทางการว่ามหาวิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และ
เซนต์จอร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองคาโลวีวารี่ เมืองแห่งน้ าแร่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนูเป็ ดโบฮีเมียน อาหารพื้นเมืองที่แสนอร่ อย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) “เมืองน้าแร่ ” แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมือง
อยู่ในหุ บเขาสองฝั่งแม่น้ าเทปล้าดินแดนแห่งนี้ เป็ นที่คน้ พบแหล่งน้ าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุเมืองนี้เป็ นที่
นิ ยมในการเข้าคอร์ สสปา เพื่อรักษาสุ ขภาพ และยังมีสถาปั ตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ น
อย่างยิ่ง ทั้งอาคารบ้านเรื อนหลากสี ที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่ริมแม่น้ ากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 14 โดย
รับคาสั่งของพระเจ้าชาร์ ลที่4 เล่ากันว่าน้ าพุร้อนที่นี่มีความมหัศจรรย์ในการเยียวยารักษา นาท่านดื่มน้ าพุร้อนใน
จุดต่างๆ โดยน้ าแต่ละแหล่งจะไม่เหมือนกันเพราะอุณหภูมิต่างกันทาให้ปริ มาณเกลือและแร่ ธาตุไม่เท่ากันรสชาติ
จึงต่างไปด้วย

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก (Czech หรื อ Czechia) อดีตเคย
เป็ นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป เป็ นเมืองที่สวยงามและเงียบสงบท่ามกลางขุนเขามีปราสาท
และสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายให้เยี่ยมชม มีพ้นื ที่สาธารณะขนาดใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วย สถานที่สาคัญทั้ง
ด้านการปกครอง ท่องเที่ยว บ้านเรื อน ฯลฯ ซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางสาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของ
สาธารณรัฐเช็ก มาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel Hilton Prague Old Town หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ปราสาทแห่ งกรุงปราก – สะพานชาร์ ลส์ – นาฬิ กาดาราศาสตร์ - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทแห่ งกรุงปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่11 ด้วยศิลปะแบบโกธิคเคย
ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บคุ๊ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบนั ได้เป็ นที่พานักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์ เซนต์ ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่าแต่
ละลานกว้างประดับ ประดาไปด้วยน้ าพุรูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์รวมทั้ง โอลด์ รอยัลพาเลซ
(พระราชวังเก่า)และโกลเด้ นเลน (ถนนสายทองคา) ซึ่งเคยเป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุค สมัยก่อนที่จะทาให้ทา่ น
ย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีตนาท่านสู่ สะพานชาร์ ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์
โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town พาท่านเดินทางข้ามสะพานเพื่อไปยัง
ชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็ นนาฬิกาเก่าแก่ที่ถูกสร้างมาอย่างปราณี ต ซึ่งหน้าปัดจะแสดง
ตาแหน่งโคจรของพระจันทร์และพระอาทิตย์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเมืองเก่านั้น (Old Town Square) ก็เป็ นเหมือนหัวใจหลัก ที่นกั ท่องเที่ยวมักใช้เป็ น
เส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งในย่านถนนเซเล็ตน่ า
(Celetna Street) ถนนย่านการค้าที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปตามอัธยาศัย หรื อเพลิดเพลินไปกับขนม
สุ ดฮิตที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอ เค้กปล่องไฟ (Chimney Cake) เป็ นแป้งยีสต์ทาเนยที่ถูกพันม้วนแล้วย่างด้วย
เตาถ่าน ข้างนอกโรยด้วยเกล็ดน้ าตาล จะกินแบบดั้งเดิมหรื อเพิม่ เติมด้วยไอศกรี ม เป็ นขนมที่ท่านไม่ควรพลาด....

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
Hotel Hilton Prague Old Town หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
Plzen – ทัวร์ โรงเบียร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทเชสกีค้ รุมลอฟ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพิลเซน (Plzen) เป็ นเมืองที่โด่งดังจากเบียร์ Pilsen เบียร์สไตล์โบฮีเมียนที่ทาการผลิต
มาตั้งแต่ปี 1842 นอกจากนี้เมืองนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรปประจาปี 2015
นาท่านเดินทางสู่ โรงเบียร์ ให้ท่านได้ดูกรรมวิธีในการผลิตเบียร์และลิ้มลองรสชาติเบียร์คุณภาพดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ( Ceskey Krumlov ) เมืองเก่าแก่ ซึ่งมีอาณาเขตของเมืองอยูต่ ิดกับ
ประเทศออสเตรี ยและเยอรมนี ด้วยประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทาให้องค์กรUNESCO ประกาศให้เมืองครุ มลอฟเป็ นเมืองแห่งมรดกโลก ให้ท่านเดิน
ชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ ชมความโดดเด่นของเมืองที่มี
อาคารเก่าแก่ต้งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนาท่านชม ปราสาทเชสกีค้ รุมลอฟ ซึ่งถือเป็ นปราสาทอันดับสองของประเทศมีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ปราสาทนี้เคยเป็ นที่พานักของตระกูลชนชั้นสู งทั้ง Rosenberg, Habsburg และ Schwarzenberg ซึ่ งมี
หอคอยสี ชมพูต้งั เด่นเป็ นสง่าเปรี ยบเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง มองจากจุดไหนในเมืองก็เห็นตัวปราสาทตั้งอยู่ ส่ วน
ของหอคอยปราสาทเป็ นส่ วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทครุ มลอฟซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ศตวรรษที่ 13 แต่เดิมได้รับการ
ออกแบบในสไตล์โกธิ คปราสาทถูกดัดแปลงเป็ นที่อยู่อาศัยยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา สร้างเพิ่มเติมในศตวรรษที่ 14 และ
ได้รับการตกแต่งด้วยภาพวาดในปี 1590 ในปี 1990 หอคอยได้ถูกบูรณะเพิ่มภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพวาด

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
Ruze Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
เชสกี้ คลุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ - ชมเมือง จัตุรัส – เมืองเซนต์ วูฟกัง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หรื อ หมู่บ้านเทพนิยาย เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบ ที่มีความน่ารักเป็ นทุนเดิม พร้อม
ด้ว ยฉากหลัง ที่ เ ป็ นภู เ ขาสู ง เบื้ อ งหน้า เป็ นทะเลสาบอัน สงบนิ่ ง บ้า นเรื อ นตั้งลดหลั่นตามระดับ ความสู ง ให้
ความรู ้สึกเหมือนสวนลอยฟ้ าขนาดย่อม ทั้งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลก... (ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนูปลาเทราส์ สดๆ จากทะเลสาบ ปรุ งในสไตล์ พื้นบ้ าน
เพื่อให้ ได้ ลิม้ รสความอร่ อย และสดใหม่ ของปลาเทร้ าส์ อย่างแท้ จริง
นา นาท่านสู่ ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองฮัลล์ สตัทท์ (Market Square) มีรูปปั้น Holy Trinity และรายล้อมรอบไปด้วย
อาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ยงั อนุรักษ์ไว้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศอย่างเต็มที่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์ วูฟกัง (St.Wolfgang) เมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ เป็ นเมืองพักผ่อนยอดนิยม ซึ่งมี
ทะเลสาบและบรรยากาศสวยมากแห่งหนึ่ง

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Romantik Hotel Im Weissen Roessl หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
เหมืองเกลือโบราณ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านนัง่ รถรางขึ้นไป สัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ อายุมากกว่า 500 ปี และ
ยังคงใช้เป็ นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบนั นาท่านนัง่ กระเช้าขึ้นไปด้านบนต่อด้วยรถไฟฟ้า เปลี่ยนเครื่ องแต่ง
กายแบบเดียวกับคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใต้ดินของเหมืองเกลือและเข้าไปเรี ยนรู ้กรรมวิธีการผลิตเกลือและ
น้ าเกลือตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบนั จากนั้นก็จะให้ท่านได้สไลด์ ลงมาจากชั้นบนทีละระดับ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางกลับสู่ มิวนิค สู่ จัตุรัสมาเรียน ศูนย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบนั ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัว รอบจัตรุ ัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่ งก่อสร้างที่สาคัญของเมืองมิวนิค
ท่านสามารถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดม
ทรงหัวหอมจุกทองคา อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย บนถนนแม็กซิมิเลียน ถนนแบ
รนด์เนมชื่อดังของเมืองมิวนิค ตลอดสองข้างถนนจะเต็มไปด้วยแบรนด์ดงั อาทิ CHANEL, LOUIS
VUITTON,HERMES, DIOR หรื อจะเป็ นร้านนาฬิกาชื่อดังมากมาย ต่างรวบรวมอยูบ่ นถนนแห่งนี้ นอกจากจะ
เป็ นสถานที่รวมสิ นค้าแบรนด์เนมแล้ว ที่จตั ุรัสแห่งนี้ยงั เป็ นตลาดคริ สต์มาสยอดนิยมอีกแห่งนึงของเยอรมัน
และใหญ่ที่สุดในมิวนิก มีบรรยากาศคึกคักและ อาหารรสชาติดี รวมถึงไวน์แดงให้ท่านได้ลิ้มลอง

ค่า

ที่พกั

บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร RATSKELLER MUNCHEN RESTAURANT บริ ก ารท่ า นด้ ว ย PRETZEL
กรอบนอกนุ่มใน เค็มกาลังพอดี ทานคู่กับเนยจื ด เป็ นออร์ เดิร์ฟเรียกน้าย่ อย ต่ อด้ วยขาหมูเยอรมัน เสิ ร์ฟพร้ อม
ซอสสู ตรเด็ดจากทางร้ าน และมันบด ปิ ดท้ ายด้ วยของหวานแสนอร่ อย ทานสามารถเลือกเครื่ องดื่มทั้งน้าหวาน
น้าอัดลม น้าผลไม้ ไวน์ หรื อเบียร์
Le Méridien Munich Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
สนามบินมิวนิค
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
11.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี
14.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
สนามบินสุ วรรณภูมิ
06.05 น.
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...
ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา....ที่เป็ นตัวคุณ

อัตราค่าบริการ
สาหรับเดินทางช่ วงตุลาคม - ธันวาคม 2565
ประเภทผู้เดินทาง

ลูกค้าปกติ
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
198,900.195,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
189,900.186,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
179,900.176,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
169,900.166,900.พักเดี่ยวเพิ่ม
36,800.36,800.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดราคาท่านละ
32,900.32,900.ตัว๋ บิสสิ เนส เพิ่มท่านละ
142,955.142,955.** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผ้เู ดินทางขั้นต่า 10 ท่ าน
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่ าน เพิม่ ท่ านละ 15,000.- บาท **

สมาชิกบัตรเสริม
196,900.187,900.177,900.167,900.36,800.32,900.142,955.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ได้รับคะแนน
- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่ วนลดได้ สูงสุ ด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้ รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้ รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรหลัก
1,959
1,869
1,769
1,669
368
1,630

สมาชิกบัตรเสริ ม
1,959
1,869
1,769
1,669
368
1,630

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย) “ยื่นวีซ่าออสเตรีย”
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน
➢ “การจอง” กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
➢ “การจ่ ายส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต ผ่านทางหน้ าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริ ษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุ ณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่ อบัญชี
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคาร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้
รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณา
แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์หรื อ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่า นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจาก
เหตุผลส่ วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ นั ๆ หากท่าน
ผูเ้ ดินทางซื้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษทั ฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่
เกิ ด เหตุ จ าเป็ นหรื อสุ ดวิ สั ย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย
ธรรมชาติ , อุ บัติ เ หตุ , ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ
จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะ
ตาแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรั บผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรื อของมีค่าในกรณี สูญหาย หรื อเสี ยหายในระหว่าง
เดินทาง
21. เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น

