
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 11 – 19 เมษายน 2566        
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 (1)  สุวรรณภูมิ  

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

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 
 

วันพุธท่ี 12 เมษายน 2566  (2) แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า – ก าแพงเมืองเก่า - จัตุรัส PLANLEIN  
    - นูเรมเบิร์ก 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี มีก าแพง

เมืองลอ้มรอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมดว้ยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 หอ ภายในเมืองเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม
โกธิค และเรอเนสซองส์ พร้อมบา้นเรือนรูปแบบ เยอรมนั ขนานแท ้และยงัคงสภาพเดิมไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมท่ีสุด การ
เดินเล่นในเมืองน้ี จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภณัฑ์กลางแจง้” น าท่านชมป้อมประตู 
KLINGEN GATE ด้านบนของก าแพงเมืองโบราณไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี จากด้านบนก าเเพงเรา
สามารถมองเห็นวิวทั้งดา้นภายนอกก าเเพงเเละอาคารบา้นเรือนภายในเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน  น าท่านชม
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองโรเธนเบิร์ก ณ TOWN HALL  น าท่านเดินเล่น ณ ก าแพงเมืองเก่า ของโรเธนเบิร์ก
ก าแพงน้ีถูกท าลายในช่วงสงครามโลก แต่เพราะผูค้นต่างหลงรักเมืองน้ีจึงร่วมกนัช่วยเหลือบริจาควสัดุในการสร้าง



ก าแพงขึ้นมาใหม่และคงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ไม่ควรพลาดจุดถ่ายรูปสุดฮิตอยา่ง จัตุรัส PLANLEIN  ถนนสุดน่ารักท่ี
ทอดยาวหรือจะทดลองขนมขึ้นช่ืออยา่ง SCHNEEBALL หลากหลายรสก็น่าจะสนุกไม่นอ้ย   

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเท่ียวชม  นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน... หากท่านเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขนุเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปู และหินแบบยคุกลาง โบสถส์วย
เก่าแก่ หรือถา้ในฤดูหนาวภาพเบ้ืองหนา้จะกลายเป็นหิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้งเมือง คงตอ้งไม่พลาดการ
เยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดรั้บการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็น
ปราสาทแสนสวยอยูบ่นเนินเขาไดท้ัว่ไปในเขตแควน้น้ี  น าท่านผา่นชม ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรือ KAISERBURG 
CASTLE ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสนท่ีรายลอ้มป้องกนัภยัให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยั เม่ือ
ขึ้นไปชมท่ีดา้นบนปราสาทก็จะท าให้อดเคลิบเคล้ิมไม่ไดว่้าเรานั้นเสมือนเป็นเจา้หญิงหรือเจา้ชายของปราสาท
แห่งน้ี จากนั้น น าท่านชมเมืองโดยรอบ เร่ิมจาก บริเวณตวัเมืองเก่า ท่ีถนนทางเดินจะปหิูนแบบยคุกลาง ท าให้อด
นึกถึงวนัเวลาในอดีตอาคารรัฐสภาท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค บา้นเรือนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกบัโบสถ์
สไตลโ์กธิคท่ีดูอลงัการ โบสถป์ระจ าเมืองท่ีอยูม่าตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 14 ณ ท่ีแห่งน้ีมีให้ดูกนั  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ZUM GULDEN STERN - HISTORISCHE BRATWURSTKÜCHE ให้ทุกท่าน

ได้ลิม้ลองความอร่อยของไส้กรอกเยอรมัน ที่มีประวตัิศาสตร์มานานกว่า 600 ปี ด้วยไส้กรอกย่างกบัถ่านไม้บีช 
เสิร์ฟพร้อมกะหล ่าปลีดอง และ ขนมปัง ปิดท้ายความอร่อยด้วยขนมหวานของ APPLE STRUDEL 

 
 
 

 

 



ที่พกั  LE MERIDIEN GRAND HOTEL NUREMBERG  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน 2566 (3) นูแรมเบิร์ก  – คาโลวี วารี – พลิเซน –  โรงเบียร์ - ปราก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาโลวี วารี (KARLOVY VARY) “เมืองน ้าแร่” แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย 
ลกัษณะเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา้ดินแดนแห่งน้ี เป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้าพุ
เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียวชม
เมืองเป็นอยา่งย่ิง ทั้งอาคารบา้นเรือนหลากสี ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มแม่น ้ากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 14 
โดยรับค าส่ังของพระเจา้ชาร์ลท่ี4 เล่ากนัว่าน ้าพุร้อนท่ีน่ีมีความมหศัจรรยใ์นการเยียวยารักษา น าท่านด่ืมน ้าพุร้อน
ในจุดต่างๆ โดยน ้ าแต่ละแหล่งจะไม่เหมือนกนัเพราะอุณหภูมิต่างกนัท าให้ปริมาณเกลือและแร่ธาตุไม่เท่ากัน
รสชาติจึงต่างไปดว้ย  
 

 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเป็ดโบฮีเมียน อาหารพื้นเมืองที่แสนอร่อย 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลิเซน (PLZEN) เป็นเมืองท่ีโด่งดงัจากเบียร์ PILSEN เบียร์สไตลโ์บฮีเมียนท่ีท าการ 
 ผลิตมาตั้งแต่ปี 1842 นอกจากน้ีเมืองน้ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรปประจ าปี 2015  
 น าท่านเดินทางสู่ โรงเบียร์ ให้ท่านไดดู้กรรมวิธีในการผลิตเบียร์และล้ิมลองรสชาติเบียร์คุณภาพดี  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก (CZECH หรือ CZECHIA) 
อดีตเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองอนัย่ิงใหญ่ของทวีปยโุรป เป็นเมืองท่ีสวยงามและเงียบสงบท่ามกลางขนุเขามี



ปราสาทและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมายให้เย่ียมชม มีพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ย สถานท่ี
ส าคญัทั้งดา้นการปกครอง ท่องเท่ียว บา้นเรือน ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นศนูยก์ลางส าคญัทั้งดา้นเศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
ของสาธารณรัฐเช็ก มาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20  
 

 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
ที่พกั  HOTEL HILTON PRAGUE OLD TOWN หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 14 เมษายน 2566 (4) ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ย่านจัตุรัสเมืองเก่า – 
ย่านถนนเซเล็ตน่า - ปราก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (PRAGUE CASTLE) สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี11 ดว้ยศิลปะแบบโกธิค
เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบัน ได้เป็นท่ีพ านักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็นสง่าแต่
ละลานกวา้งประดบั ประดาไปดว้ยน ้ าพุรูปป้ันนกับุญ โบสถ์เซนตจ์อร์จและคอนแวนตร์วมทั้ง โอลด์รอยัลพาเลซ 
(พระราชวงัเก่า)และ โกลเด้นเลน (ถนนสายทองค า) ซ่ึงเคยเป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุ สมยัก่อนท่ีจะท าให้ท่าน
ยอ้นไปถึงความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีตน าท่านสู่ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่
สไตล์โกธิกท่ีทอดข้ามแม่น ้ าวลัตาวาท่ีเช่ือมระหว่าง OLD TOWN และ LITTLE TOWN พาท่านเดินทางข้าม
สะพานเพื่อไปยงั ชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) เป็นนาฬิกาเก่าแก่ท่ีถูกสร้างมาอย่าง
ปราณีต ซ่ึงหนา้ปัดจะแสดงต าแหน่งโคจรของพระจนัทร์และพระอาทิตย ์ 

  
  
 
 
 



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเมืองเก่านั้น (OLD TOWN SQUARE) ก็เป็นเหมือนหวัใจหลกั ท่ีนกัท่องเท่ียวมกัใช้
เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในย่านถนนเซเล็ตน่า 
ถนนยา่นการคา้ท่ีมีสินคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปตามอธัยาศยั หรือเพลิดเพลินไปกบัขนมสุดฮิตท่ีไม่ว่าจะมอง
ไปทางไหนก็เจอ เค้กปล่องไฟ (CHIMNEY CAKE) เป็นแป้งยีสต์ทาเนยท่ีถูกพนัมว้นแลว้ย่างดว้ยเตาถ่าน ขา้ง
นอกโรยดว้ยเกลด็น ้าตาล จะกินแบบดั้งเดิมหรือเพ่ิมเติมดว้ยไอศกรีม เป็นขนมท่ีท่านไม่ควรพลาด.... 
 
 
 
 

 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตารอาหารไทยรัตนโกสินทร์ 
ที่พกั  HOTEL HILTON PRAGUE OLD TOWN หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 (5) ปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ ( CESKEY KRUMLOV ) เมืองเก่าแก่ ซ่ึงมีอาณาเขตของเมือง 
 อยูติ่ดกบัประเทศออสเตรียและเยอรมนี ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบัความโดดเด่นของการอนุรักษ์ 
 สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าท าให้องคก์รUNESCO ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ให้ท่านเดิน 
 ชมเมืองมรดกโลก WORLD HERITAGE เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสก้ี ครุมลอฟ ชมความโดดเด่นของ 
 เมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการขึ้นทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ MLYNCE RESTAURANT 

จากนั้นน าท่านชม ปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ ซ่ึงถือเป็นปราสาทอนัดบัสองของประเทศมีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นใน
ศตวรรษท่ี  13  ปราสาทน้ี เคย เ ป็น ท่ีพ านักของตระกูลชนชั้ น สูงทั้ ง  ROSENBERG, HABSBURG และ 
SCHWARZENBERG ซ่ึงมีหอคอยสีชมพูตั้งเด่นเป็นสง่าเปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง มองจากจุดไหนในเมืองก็
เห็นตวัปราสาทตั้งอยู ่ส่วนของหอคอยปราสาทเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาทครุมลอฟซ่ึงมีอายตุั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 13 แต่เดิมไดรั้บการออกแบบในสไตลโ์กธิคปราสาทถูกดดัแปลงเป็นท่ีอยูอ่าศยัยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา สร้างเพ่ิมเติม



ในศตวรรษท่ี 14 และไดรั้บการตกแต่งดว้ยภาพวาดในปี 1590 ในปี 1990 หอคอยไดถู้กบูรณะเพ่ิมภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั และภาพวาด 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั  
ที่พกั  RUZE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 (6) เชสกี ้คลุมลอฟ – ฮัลล์สตทัท์ – ชมเมือง – ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - เหมืองเกลือโบราณ – เมือง 
                                     เซนต์วูฟกัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) หรือ หมู่บ้านเทพนิยาย เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมีความน่ารักเป็นทุนเดิม 
พร้อมดว้ยฉากหลงัท่ีเป็นภูเขาสูง เบ้ืองหน้าเป็นทะเลสาบอนัสงบน่ิง บา้นเรือนตั้งลดหลัน่ตามระดบัความสูง ให้
ความรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้าขนาดย่อม ทั้งยงัไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... (ใชเ้วลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูปลาเทราส์สดๆ จากทะเลสาบ ปรุงในสไตล์พื้นบ้าน 
เพ่ือให้ได้ลิม้รสความอร่อย และสดใหม่ของปลาเทร้าส์อย่างแท้จริง 
น าท่านนั่งรถรางขึ้นไปสัมผสัประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบราณ (SALZWELTEN SALZBURG) 
อายุมากกว่า 500 ปี และยงัคงใช้เป็นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบนั น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปดา้นบนต่อดว้ย
รถไฟฟ้า เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายแบบเดียวกบัคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใตดิ้นของเหมืองเกลือและเขา้ไปเรียนรู้
กรรมวิธีการผลิตเกลือและน ้ าเกลือตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั จากนั้นก็จะให้ท่านไดส้ไลด ์ลงมาจากชั้นบนทีละ
ระดบั  

 
 
 
 



น าท่านสู่ ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองฮัลล์สตัทท์ (MARKET SQUARE) มีรูปป้ัน HOLY TRINITY และรายลอ้มรอบ
ไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ียงัอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ให้ท่านไดอ้ิสระถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอย่าง
เตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
 

  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูฟกัง (ST.WOLFGANG) เมืองเลก็ๆริมทะเลสาบ เป็นเมืองพกัผอ่นยอดนิยม 
ซ่ึงมีทะเลสาบและบรรยากาศสวยมากแห่งหน่ึง 

 
 
 
 
 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
ที่พกั  ROMANTIK HOTEL IM WEISSEN ROESSL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
   
 
   
 

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 (7)  เหมืองเกลือโบราณ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ GOSAU หมุ่บ้านเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ท่ีความสูงท่ี 767 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล  
ตั้งอยู่ในเขตปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ หมุ่บานแห่งน้ีมีความโดดเด่น 
และอุดมไปดว้ยธรรมชาติป่าไมท่ี้สมบูรณ์  

 

  



 
 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารสไตล์อติาเลี่ยน 
  น าท่านเดินทางสู่ มิวนิค เดินเลน่ ณ บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ศูนยก์ลางของยคุเก่าและยคุปัจจุบนัท่ีผสมผสาน

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมกนัไดอ้ยา่งลงตวั รอบจตัรัุสน้ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั
ของเมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลกัษณ์ของเมืองมิวนิคท่ี
โดดเด่นดว้ยโดม   ทรงหวัหอมจกุทองค า อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย บนถนน
แมก็ซิมิเลียน ถนนแบรนดเ์นมช่ือดงัของเมืองมิวนิค ตลอดสองขา้งถนนจะเตม็ไปดว้ยแบรนดด์งั อาทิ 
CHANEL, LOUIS VUITTON,HERMES, DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬิกาช่ือดงัมากมาย ต่างรวบรวมอยูบ่น
ถนนแห่งน้ี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER บริการท่านด้วย PRETZEL กรอบนอกนุ่มใน เค็มก าลังพอดี ทาน
คู่กับเนยจืด เป็นออร์เดิร์ฟเรียกน ้าย่อย ต่อด้วยขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดจากทางร้าน และมันบด ปิด
ท้ายด้วยของหวานแสนอร่อย ทานสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมทั้งน ้าหวาน น ้าอัดลม น ้าผลไม้ ไวน์ หรือเบียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั  LE MÉRIDIEN MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (8) สนามบินมิวนิค 

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



วันพุธที ่19 เมษายน 2566  (9) สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.05 น.        คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ... 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
ลีลา....ท่ีเป็นตัวคุณ 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน  ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิก

บัตรเสริม 
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 

216,900.- 
207,900.- 
198,900.- 
189,900.- 
43,850.- 
46,915.- 
129,890.- 

213,900.- 
204,900.- 
195,900.- 
186,900.- 
43,850.- 
46,915.- 
129,890.- 

214,900.- 
205,900.- 
196,900.- 
187,900.- 
43,850.- 
46,915.- 
129,890.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน ** 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ท่านละ 20,000.- 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  
กรณี ซ้ือ ตัว๋บิสสิเนส ไดรั้บคะแนนเพ่ิม 

2,139.- 
2,049.- 
1,959.- 
1,869.- 
438.- 

1,669.- 
1,298.- 

2,139.- 
2,049.- 
1,959.- 
1,869.- 
438.- 

1,669.- 
1,298.- 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรั้บเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดรั้บคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 



 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิ
ทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) บริการแบบพรีเม่ียม 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- 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:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 40,000.- บาท 
       ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
- ช าระโดยเงินสด 
- ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 
- ช่ือบญัชี   บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด  ธนาคารกสิกรไทย 

     บัญชีกระแสรายวัน     เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 
 
การยกเลิก   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ  ฯลฯโดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี



เกิดขึ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง  เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ  ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ 
เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออก
วีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย  

เอกสารส าหรับการย่ืนวีซ่า 
 

1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต 

• พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
อนุญาตให้ลางาน  

• ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)   กรณีเกษียณอาย ุ
ใช ้  
ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

• เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการ
เสียภาษี 

• นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

• กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

• กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใชจ้่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจบุนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย 1.
ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบคุวามสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบั
ท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  



 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน

ครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน  หรือเพื่อการอื่นใดอนั

มิใช่การท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา

แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อื่น 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 21 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือ
หรือคืนตัว๋ 
11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง
ซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 



14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 
หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้
ไดม้ากท่ีสุด 
15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 

จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่
ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 
16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 
17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน

สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ี
นัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 
19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 
20. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 
 
  

 


