
LEELA 
THE ROMANCE OF

วันที่ 11-19 เมษายน 2566

ลีลาวดี...น าท่านเดินทางบนเส้นทางท่ีได้รับการกล่าวขานว่า 
“โรแมนติกที่สุดในเยอรมัน”

GERMANY 9D6N

TOP OF GERMANY ยอดเขาซกุสปติเซ่

ปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทไฮเดลเบริก์



วันแรก ... ของการเดนิทางเข้าสูห่ว้งเวลาแหง่ความสุขอย่างสมบรูณ ์ลัดฟ้าดว้ย “สายการบนิไทย”
21.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน
และดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมไปถึงการส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.45 น.  ทะยานสู่ประเทศเยอรมนี ด้วยเที่ยวบิน TG 920 พร้อมการบริการจากมัคคุเทศก์
ของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของการบินไทยให้ ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 9 ชม.

วันท่ีสอง ... ของการเดนิทาง
06.00 น.  ถึง สนามบนิแฟร้งคเ์ฟริ์ต ประเทศเยอรมน ีผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและรับประทานอาหารเช้าใกล้สนามบิน 

DAY 1

DAY 2



เมืองไบรอยท์ เมืองแห่งเสียงเพลง

“Bayreuth”

บนแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองที่ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการเสพย์งานศิลปะและโอเปร่า สภาพบ้านเมืองที่ยงัคงความงดงามและ
คลาสสิคตามแบบฉบับในยุคกลาง และ 1 ในความงดงามแห่งไบรอยท์นั้น คงหนีไม่พ้น Margravial Opera House
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1744 - 1748 เป็นโรงละครสมัยศตวรรษที่ 18 โรงละครยุคบาโรคที่สวยงามที่สุดในยุโรป จนท า
ให้ได้รับเลือกเป็นมรดกโลก และความงดงามนี้เอง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน เดินทางสู่เมืองไบรอยท์ เมือง
เล็กๆ นักประพันธ์อุปรากรชื่อก้องโลก ทั้ง ริชาร์ด วากเนอร์ และ นักเปียโนรูปหล่ออย่าง ฟรานซ์ ลิสต์ เลือกใช้บั้น
ปลายชีวิตที่นี่ และสร้างความคลาสสิคจากเสียงดนตรีให้คงอยู่จวบปัจจุบัน



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บริการท่านด้วนอาหารพื้นเมือง ในภัตตาคารสุดน่ารักของเมืองไบรอยท์ 

น าท่านเดินทางสู่... นูเรมเบริก์ เมืองแห่งเทพนยิายของเยอรมนั... 
หากท่านเป็นคนทีช่ื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการต์ูน ทางเดินโรย

กรวด ปู และหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หรือถ้าในฤดูหนาว ภาพเบื้องหน้าจะกลายเป็นหิมะทีป่กคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้งเมือง 
คงต้องไม่พลาดการเยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบรูณ ์ทา่นสามารถพบเห็น
ปราสาทแสนสวยอยู่บนเนนิเขาได้ทั่วไปในเขตแคว้นนี ้น าท่านเข้าชม ปราสาทนเูรมเบริก์ หรือ Kaiserburg Castle ปราสาทในเทพ
นิยายตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสนที่รายล้อมป้องกันภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย เมื่อขึ้นไปชมที่ด้านบนปราสาทกจ็ะท าให้อด
เคลิบเคล้ิมไม่ได้ว่าเรานั้นเสมือนเป็นเจ้าหญงิหรือเจ้าชายของปราสาทแห่งนี้ 



จากนัน้ น าทา่นชมเมอืงโดยรอบ เริ่มจาก บริเวณตัวเมืองเก่า ที่ถนนทางเดิน
จะปูหินแบบยุคกลาง ท าให้อดนึกถึงวันเวลาในอดีตอาคารรัฐสภาที ่ มี
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค บ้านเรือนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกับโบสถ์
สไตล์โกธคิทีด่อูลงัการ โบสถป์ระจ าเมอืงทีอ่ยูม่าตั้งแตศ่ตวรรษที ่14ณ ที่แหง่
นี้มีให้ดูกันอย่างไม่รู้เบื่อ ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์เนต์ลอเรนซ์ ที่มีน ้าพุสวยที่ชื่อ 
SchonerBrunnenน ้าพุที่นี่หากใครต้องการอธิษฐานก็ให้หมุนแหวนที่น ้าพุ 
3 ครั้ง ก็จะไดส้มใจ โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบต็ หรือวา่จะเปน็ โบสถเ์ซนต์คลาร่า ก็มี
ความงดงามไม่แพ้กัน



ที่พัก 
Le Meridien Grand Hotel Nurnberg

หรือเทยีบเทา่

ค ่า บริการอาหารค ่า ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของ 
ไส้กรอกเยอรมนั ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มากว่า 600 ปี ไส้
กรอกย่างกับถ่านไม้บีช เสิร์ฟพร้อมกะหล ่าปลีดอง และ ขนมปัง 
ตบท้ายความอร่อยด้วยขนมหวาน อย่าง Apple Strudel



ที่ยังคงโดดเดน่ทัง้วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมทีเ่ก็บรักษาเอาไว้ไดอ้ย่างดี น าท่าน
ชมเมือง สถานที่แรกคอื อดีตศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ซึ่งตั้งอยูใ่นกลางของ
สะพานทีส่รา้งขึ้นเพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าเรก็นทิซ ์(Regnitz River) ซึ่งเป็นมุมทีถู่กกลา่วขาน
มากที่สุดของเมอืงแบมเบิร์ก จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปกับ มหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชือ่
เป็นทางการวา่ มหาวิหารแบมแบรก์เซนตป์ีเตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (Bamberger Dom 
St. Peter und St. Georg)สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ จากนั้นอิสระให้ทา่นเดิน
เล่นในย่านเมอืงเก่า ชอ้ปปิ้งสินคา้พืน้เมอืงมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั เสิร์ฟในสไตลพ์ืน้เมอืง 

“เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG)”
...เมอืงมรดกโลก 

DAY 3
วันท่ีสามของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่



โรเธนเบิร์ก

(Rothenburg
ob der Tauber)

ออบ เดียร์ ทาเบอร์

โรเธนเบิร์ก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดของเยอรมนี มี
ก าแพงเมืองล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 หอ ภายใน
เมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค และเรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบ เยอรมัน 
ขนานแท้ และยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเย่ียมท่ีสุด การเดินเล่นในเมืองน้ี จึงมีคนเปรียบ
เปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” (Outdoor Museum) ไม่พลาด
กับจุดถ่ายรูปสุดฮิตอย่าง จัตุรัส Planlein ถนนสุดน่ารักท่ีทอดยาวต่อจาก Castle Gate
หรือจะทดลองขนมขึ้นชื่ออย่าง Schneeball หลากหลายรส ก็น่าจะสนุกไม่น้อย  



บริการอาหารค ่า ในบรรยากาศสุด โรแมนติก 

ที่พัก... 
Hotel Herrnschloesschen
หรือระดับเทียบเทา่ 

“NIGHT WATCHMAN”

“กิจกรรมพเิศษ”
การเดนิชมเมอืงยามค า่คนื กับ Night Watchman ผู้ชาย

ที่หลุดออกมาจากยคุกลาง ถือหอกปลายขวาน และตะเกยีงโบราณ 
พร้อมบอกเลา่เรื่องราว ประวัตศิาสตร์ และต านานเลา่ขานของเมือง
ให้กับผูม้าเยอืน

BOUTIQUE HOTEL
ใจกลางย่านเมอืงเกา่ เพื่อใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นใน
บรรยากาศความคลาสสคิแห่งยโุรปยคุกลาง



วันทีส่ี่ของการเดนิทาง

ค ากล่าวจากนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมืองแห่งนี้ 
ถือเป็นค าพูดที่บรรยายถึงความงดงามของเมือง
เก่าแก่แห่งน้ี การเที่ยวชมความงดงามของตัวเมือง
ไปตามถนนสายหลักของเม ืองท ี ่บางส ่วนได้
กลายเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง
มากเป็นอันดับต้นๆในประเทศเยอรมนี รวมไปถึง
ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองที ่ย ังคงได้รับการ
อนุรักษ์ ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่อง
ของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ 
ห้องอาหารภายในโรงแรม 

กลางวนั.... บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่่น

DAY 4

“ฉันไดท้ าหวัใจหลน่หายไวท้ี ่ไฮเดลเบริด์”

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ด



ปราสาทเก่าแก่ทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่วมากที่สดุสรา้งขึ้น
ในสไตล์โกธคิ และเรอเนสซองซ์ แม้ปราสาทแหง่นีจ้ะเคยถกูท าลายไปบา้ง แต่
ยังคงสภาพความสงา่งามเหนือแม่น า้เนคการ์ นอกจากความงดงามภายใน
ปราสาทแลว้ ไฮไลทข์องที่นี ่คือ ถังไวน์บรรจุขนาด 50,000 ลิตร ที่ตั้งคอย
ต้อนรับนักทอ่งเทีย่ว ที่มาเยือนอยา่งไม่ขาดสาย... จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านได้
เยี่ยมชมความงดงามของเมอืงไฮเดลเบริ์กไดอ้ยา่งเตม็ที่ ดื่มด ่ากับบรรยากาศ
บ้านเมืองรมิสายน ้า พร้อมความคลาสสคิที่ยงัคงเอาไวทุ้กอณู

ปราสาทไฮเดลเบิรก์
Heidelberg Castle

Heidelberg Castle



ค ่า.... บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
Heid`s Restaurant

บริการทา่นดว้ยเมนูสเตก็

ที่พัก... NH Heidelberg Hotel
หรือระดบัเทยีบเทา่



วันที่ห้าของการเดนิทาง...    

Baden-Baden
บาเดิน-บาเดิน เมืองตากอากาศเล็กๆท่ีให้ค่าความหรูหราแบบเต็มสิบ มาตั้งแต่
ในสมัยโรมันรุ่งเรืองอ านาจ... ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ขึ ้นชื่อ... ชิมคู่กับ
แครกเกอร์กรอบแผ่นบาง ตามด้วนชีสชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ลิ้นได้รับรู้รสของความ
นุ่มละมุ่นมากยิ่งข้ึน... อิสระให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม “ชวนจบิไวน ์แช่น ้าแร ่ณ บาเดนิ”

กลางวนั.... บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บาเดินแห่งน้ีเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ท่ีไม่ได้ถูกท าลายไปในสงครามโลก
ท้ังสองคร้ัง และยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรียงนามเรื่องบ่อน ้าแร่มา
ตั้งแต่สมัยโรมันแล้ว ซากของสระน ้าตั้งแต่สมัยโรมันก็ยังอยู่มาจนถึง
ทุกวันน้ี ในอดีตมีบุคคลส าคัญต่างๆ เดินทางมาท่ี Baden Baden
มากมายเพื่อมาอาบน ้าแร่ท่ีเชื่อว่าจะท าให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรเทา
ลง ท าให้ทุกวันน้ี Baden Baden กลายเป็นเมืองตากอากาศราคา
แพงท่ีเหล่าไฮโซมักจะมาใช้ชีวิตแบบ Slow life... 



เวลาอันสมควร... น าท่านเดินทางสู่ 

อีกหน่ึงจุดหมาย ปลายทางด้านการ
ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง น าท่านเยี่ยมชม เมือง
คอนสแตนช์ (Konstanz) ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) 
หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) 
ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของ ยุโรป 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ เกาะไมเนา (Mainau) 
หรือ เกาะพฤกษชาตไิมเนา หรือเกาะดอกไม้
ไมเนา เกาะแห่งพฤกษชาติ ซึ่งพื้นท่ีสว่นใหญ่
ของเกาะน้ันได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม
ด้วยไม้ตอกและไม้เมืองร้อนท่ีมีมากกว่า 500 
ชนิด น าท่านชม สวนพระราชวัง (Palace
Gardens) ท่ีสร้างมาตั้งแต้ปี ค.ศ. 1853 
โดย Frederick I, Grand Duke of Baden

เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) 



ที่พัก 
Hotel Halm Konstanz

หรือเทยีบเทา่

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ 
ภัตตาคาร 

OPHELIA FINE DINING



วันที่หกของการเดินทาง... เมื่อความงดงามดั่งเทพนิยาย ปรากฏ ณ เบื้องหน้า

น าท่านเดินทางสู.่.. ปราสาทนอยชวานชไตน์

ปราสาทโบราณสีขาว ตั้งตระง่านบนหน้าผา ด่ังหงส์ขาวที่ก าลังชูคออวดโฉมความงาม คอยต้อนรับนักท่องเท่ียวปีละ
หลายล้านคน ส่วนสีสันและความวิจิตรด้านในก็ไม่แพ้กัน เรียกได้ว่า สามารถสร้างความอิ่มเอิบทางสถาปัตย์ได้ตั้งแรกเม่ือแรก
เห็นจนกระท่ังลาจาก ได้อย่างจับใจ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารในบรรยากาศการชมปราสาทได้อย่างชัดเจน  



ค ่า... บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร

เดินทางตอ่สู่เมอืงทอ่งเที่ยวเลก็ๆ ที่อยู่ใตส้ดุของเยอรมนั... Garmisch-Partenkirchen
ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประตสููย่อดเขาทีสู่งที่สดุในเยอรมัน ที่พัก : Mercure Garmisch-Partenkirchen Hotel 

หรือระดับเทียบเทา่

เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เติมพลังกอ่นออกเดนิทาง ใส่เสือ้กนัหนาวสสีดใส
พร้อมแว่นดากนัแดดตัวเกง่ เป็นสิ่งที่ควรท ากอ่น
พิชิตยอดเขา 

นั่งกระเชา้สู ่“ซุกสปทิเซ”่ (Zugspitze) :
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ชมทิวทัศน์สวยงามของทะเลสาบ
ไอบ์ สีน ้าเงินเข้มสุดสวย แวะขอพร ณ โบสถ์มาเรีย ฮิมเมล
ฟาร์ท ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี

บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนยอดเขา

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง... เอื้อมมอืแตะยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั



น าทา่นเดนิทางสู ่มิวนคิ สู่ จัตุรัสมาเรยีน 
ศูนยก์ลางของยคุเกา่และยคุปจัจบุนัที่
ผสมผสานสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมกนั
ได้อยา่งลงตวั รอบจตัุสรสันีถ้กูโอบลอ้มไป
ด้วยอาคารและสิง่กอ่สรา้งทีส่ าคญัของเมอืง
มิวนคิ ท่านสามารถมองเหน็ หอคอยอฐิคู่ของ
วิหารเฟราเอนเคยีรเ์ชอร์ สัญลกัษณข์อง
เมืองมวินคิทีโ่ดดเดน่ดว้ยโดมทรงหวัหอมจกุ
ทองค า...อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง้สนิคา้แบรนด์
เนมชือ่ดงัมากมาย บนถนนแมก็ซมิเิลยีน ถนน
แบรนดเ์นมชือ่ดงัของเมอืงมวินคิ ตลอดสอง
ข้างถนนจะเตม็ไปดว้ยแบรนดด์งั อาท ิ
CHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, 
DIOR หรือจะเปน็รา้นนาฬกิาชือ่ดงัมากมาย 
ต่างรวบรวมอยูบ่นถนนแหง่นี้



ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Hofbrauhaus Restaurant 
โรงเบยีรเ์ก่าแก่ในมวินคิ เริ่มจาก Pretzel กรอบนอกนุ่มใน เค็มก าลงัพอดี
ทานคู่กับเนยจดื เป็นออรเ์ดริ์ฟ เรียกน ้ายอ่ย ก่อนจะตามดว้ย ขาหมูใน
สไตลเ์ยอรมันแท ้เสิร์ฟพร้อมซอสตน้ต ารบั และมันบดถอืเป็นเมนูยอดนิยม 
ตบท้ายดว้ยขอหวานแสนอรอ่ย

ที่พัก   LE MERIDIEN MUNICH 
หรือเทียบเทา่



วันทีแ่ปดของการเดินทาง... พักผ่อนใหเ้ตม็ทีก่่อนกลา่วอ าลา... เยอรมัน

10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมวินิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
มอบเวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND คืนภาษี

14.25 น. กลับสู่ไทยด้วยเที่ยวบิน TG 925 พร้อมดูแลตลอดการเดินทาง

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง... กลับสู่อ้อมออกของประเทศไทย

06.05 น.  เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตวัคุณ
ลีลาวด ีฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
กรณี เดินทางด้วยบิสสิเนสคลาส เพิ่มท่านละ

219,900.-
210,900.-
201,900.-
192,900.-
28,500.-
46,550.-

128,870.-

216,900.-
207,900.-
198,900.-
189,900.-
28,500.-
46,550.-

128,870.-

217,900.-
208,900.-
199,900.-
190,900.-
28,500.-
46,550.-

128,870.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,409.-
1,339.-
1,269.-
1,119.-
320

1,159.-

1,409.-
1,339.-
1,269.-
1,119.-
320

1,159.-

อัตราค่าบรกิาร

** ขอสงวนสทิธิผ์ูเ้ดนิทาง 10 ท่านขึน้ไป **
หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง 8-9 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์พิม่คา่บรกิารทา่นละ 20,000.-



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก
• ค่าบริการวีซ่า (กรณีถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท

อัตรานี้ไมร่วม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 40,000.- บาท
ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ ากัด
ช าระโดยเงินสด
ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายสว่นที่เหลอื” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหัก 50% ของอตัราคา่บริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ
รบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มเีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แลว้ แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจง้ชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและคา่เปลี่ยนชื่อต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่
ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน



• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยัน
ส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกลา่ว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ   ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ  หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ   บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะทีส่ายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้
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