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*สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน*



21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 
พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ

DAY 1 

06.15 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

23.45 น.  คณะออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG920

23.55 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS026

07.10 น. ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS121

น าท่านเดินทางสูเ่มืองโคโลญจ์ เมืองต้นต ารับน้ าหอมโอเดอโคโลญจ์ 4711

08.40 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

หรือ เดินทางด้วยสายการบินออสเตรยีน

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G ออสเตรียน แอร์
ไลน์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ



โบสถโ์คโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่
เก็บรักษาหีบทองค า บรรจุอัฐิของกษัตริย์ที่เดินทางตามดวงดาวมาคารวะพระเยซูใน
คืนประสูติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านการคา้รอบๆ โบสถ์... 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ถนนช้อปปิ้งทีอ่ยู่
บริเวณโบสถ์ ไม่พลาดกับแวะซื้อน้ าหอม Eau de Cologne 4711 ของฝากขึ้นชื่อที่มี
ต้นก าเนิดจากเมืองนี้

ดอรท์มนุด ์(Dortmund)

เมืองที่มีความเก่าเเกเ่ป็นอย่างมากของเยอรมัน ตั้งอยู่
ทางตะวันตกของเยอรมัน เเละเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในเเคว้น นอร์ท ไรนซ์ เวสตพ์าเลีย ถือว่าเป็น

เมืองที่มีความทันสมัยผสมผสานอย่างลงตัวกับความ
เก่าเเกท่ีเ่เสนสวยงามของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ 
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เที่ยง  อิสระในการรบัประทานอาหาร                   ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร ที่พัก Mercure Hotel Dortmund Messe & Kongress หรือเทยีบเท่า

Dort

mund

Koln Dom 

Cologne     Cathedral



สนามเหย้าของทีม Borussia
Dortmund สนามที่มีความจุ
ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของยุโรป ให้ท่าน
ได้เข้าชมบรรยากาศภายในสนาม 
ที่สร้างเสร็จในปี 1974 มีความจุ 
82,000 คน

เที่ยง อิสระในการรบัประทานอาหาร

โบสถ์เซ้นต์นโิคลัส ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1308 ถือเป็นโบสถ์
นิกายโปรแตสแตนท์ – รูเธอรัน ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองบีเลเฟลด์
โดยตัวโบสถ์นั้นถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค รวมถึง 
Crüwell-House บ้านที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1530 ต่อมาราว
ปี ค.ศ. 1941 – 1944 ได้รับความเสียหายจากระเบิดหลายครั้ง
จนเหลือแต่ด้านหน้าอาคาร และถูกบ ารุงรักษาใหม่ใน ค.ศ. 2005

Signal Iduna Park

Nikolaikirche

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เมืองบีเลเฟลด์ เคยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยลินินมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบันเป็นเมือง
อุตสาหกรรมด้านอาหาร สิ่งทอ 
เครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรกล

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร   ที่พัก Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg หรือ ระดับเทียบเทา่



เมืองบาด ซาลซูเฟลิน น าท่านชม 
Kurpark สวนสาธารณะใจกลางเมือง หรือ
เรียกว่า สวนสปาบ าบัด เพราะเป็นท่ีตั้งของ 
Gradierwerk แลนด์มาร์กแห่ง บาด ซาลซูเฟลิน
สิ่งปลูกสร้างรูปร่างคล้ายก าแพงขนาดใหญ่ ที่
ปล่อยละอองท าให้สภาพอากาศคล้ายทะเล ท่าน
จะรู้สึกสดชื่น และช่วยในการบ ารุงระบบหายใจ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮันโนเวอร์

Bad Salzuflen



ย่านเมืองเก่า ชม โบสถ์ Marktkirche 
เป็นโบสถ์ลูเธอรันหลักของเมืองฮันโน
เวอร์ ถูกสร้างขึ้นแบบสไตล์โกธิคใน
ศตวรรษที่ 14 มีหอคอยสูงทางทิศ
ตะวันตกที่แสดงอ านาจและความมั่งคั่ง
ของเมือง โดยจัดว่าเป็นหอคอยที่มี
ความสูงที่สุดในรัฐ Lower Saxony 
และอาคารที่อยู่ติดกับโบสถ์นั้นเป็นศาลา
กลางเก่าของเมืองที่มีอายุกว่า 100 ปี

กลางวัน  อิสระในการรับประทานอาหาร               ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร ที่พัก Kastens Hotel Luisenhof หรือระดับเทียบเทา่

Marktkirche



ศาลากลางใหม่ สัญลักษณ์แห่งเมือง ฮันโนเวอร์ 
เป็นศาลากลาง ที่สร้างขึ้น ระหว่างปี ค.ศ. 1901 
ถึง 1913 ในสมัยของ ไคเซอร์ วิลเฮล์ม ที่ 2 
จักรพรรดิ์ แห่งเยอรมัน ใช้เงินเป็นจ านวนถึง 10 
ล้านมาร์ค ในการสร้าง ศาลากลางแห่งนี้สามารถ 
มองเห็นความงดงามและอลังการของเมืองฮันโน
เวอร์ได้จากบนยอด

กลางวัน  อิสระในการรับประทานอาหาร               ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร ที่พัก Kastens Hotel Luisenhof หรือระดับเทียบเทา่

Marktplatz & Marktkirche



เดินทางเข้าสู่เมือง พอทซ์ดัม เมืองตากอากาศของกษัตริย์และราชวงศ์ในสมัยก่อน ชม 
พระราชวังซองส์ ซูซี ประวัติศาสตร์เล่ากันว่า พระเจ้าเฟดเดอริคที่ 2 ไม่อยากเป็นกษัตริย์ 
อยากเป็นศิลปิน นักดนตรี คิดหนีพระบิดาไปอยู่อังกฤษกับพระสหาย แต่โดนจับได้ก่อนและถูก
พระบิดาแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองปรัสเซีย แต่พระองค์ก็สามารถปกครองเมืองได้อย่างดี
เยี่ยม พระองค์เป็นผู้สร้าง 'พระราชวังซองซูซี' ซึ่งเดิมมีเพียงแค่กระท่อมที่พักยามออกล่า
สัตว์เท่านั้น ภายหลังได้ปรับปรุงและสร้างเป็นปราสาทเพื่อไว้ใช้เป็นพักผ่อนในหน้าร้อน

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม

DAY 5 

กลางวัน อิสระในการรบัประทานอาหาร

Pots dam



น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอรล์ิน น าท่านเดินทางสู่

ห้าง KADEWE ห้างที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมัน และ ใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีแบรนดม์ากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้ง 
Hi-End และ Local Hi-End แบรนด์ อิสระให้ทุกท่านชอ้ปปิ้ง
ตามอัธยาศัย ทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องหนัง ล้วน
แล้วแต่รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียว
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

East Side Gallery

DAY
6

East Side Gallery

อีสต์ ไซด์ แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของ
ก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที่เกิดจากการพลัด
พรากของเหตุการณว์ันที่ 13 สิงหาคม 1961 
วันเริ่มการสร้างก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 
ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่
เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพง
กว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ
แทนค าพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียน
ศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก



ประตูบันเดนบวรก์ ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปั้น
ของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการ
ถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี 
สร้างขึ้นด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 
อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลัง
สงครามโลกไดม้ีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อ
ก้องโลกชาวองักฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ 

Brandenburg Gate

จัตุรัสโพสต์แดมเมอร์ เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มี
ขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป ใช้เงินทุนกว่า 
4 พันล้านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปดว้ย ตึกที่ท า
การของ Sony, A&T, ABB

Potsdamer Platz



เมืองไลป์ซิก เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้
เป็น เมืองแห่งเสียงดนตรีของบาค หากจัดให้
เมืองซาลซ์บวร์กในออสเตรียเป็นเมืองของโม
สาร์ต ไลพ์ซิกแห่งเยอรมนีเมืองนี้ก็ถือเป็นเมือง
ของบาคได้เช่นกัน เพราะที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งสุด

ยอดคีตกวีเอกของโลกนาม โยฮันน์ เซบาสเตียน 
บาค (1685-1750) ท างานสร้างสรรค์ผลงาน
ประพันธ์บทเพลงคลาสสิกตราบจนวาระสุดท้าย
ของชีวิต ผลงานหลายชิ้นเป็นอมตะกลายเป็น
ต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นหลัง จนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นบิดาแห่งดนตรีคลาสสิก ท่านจะได้พบรูป
ปั้นของศิลปินท่านนี้ประดับอยู่ให้เห็นโดยท่ัวไป

กลางวัน อิสระในการรับประทานอาหาร

Leipzig



ชม มหาวิหารเซนต์นิโคลัส โบสถ์
ใหญ่ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่
งดงามและนับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดในเมืองนี้ 

St. Nicholas' Naval Cathedral

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร            
ที่พัก INNSiDE by Meliá Leipzig หรือเทียบเท่า



DAY 7 เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
Dresden

เดรสเดน Dresden = People of the Forest เป็นเมืองหลวงของรัฐ 
Free State of Saxony ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ า Elbe เคยมี Kings of Saxony 
ปกครองกันมาหลายพระองค์แล้ว จึงท าให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม 
ตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม

พระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม 
ล้อมรอบไปด้วยอาคารทั้งสี่ด้าน ก่อสร้างระหว่าง ค.ศ.1709 -
1732 สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้สามารถบ่งบอกได้ถึง
ผลงานทางสถาปัตยกรรมในยุคบาโรก และอ านาจการปกครอง
ของกษัตริยใ์นยุคนั้น แสดงถึงความแข็งแกร่งของกษัตริยแ์ห่ง 
เซกเซนที่มีฉายาว่าเจ้าแห่งความเข้มแข็ง Konig August Starken
แม้แต่ประตูทางเข้ายังปกคลุมไปด้วยทอง ส่องประกายความ 
เจริญรุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้

Zwinger Palace



โบสถ์เฟราเอนิ ที่ตั้งอยู่บนจัตุรสันอยมาร์ก (Neumarkt) ด้วยยอดโดมสูง 95 เมตร 
เห็นอนุสาวรีย์ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther : 1483-1546) นักปฏิรูปศาสนายืน
ถือคัมภีร์ไบเบิลอยู่หนา้โบสถ์ สร้างครั้งแรกระหว่างปี 1726-1743 แต่มาพังทลายลง
อย่างราบคาบจากแรงระเบิดในป ี1945 และกองเป็นซากอยู่อยา่งนั้นกว่า 40 ปี ต่อมา
มีการบูรณะแล้วเสรจ็จนเปิดใหม่ไดอ้ีกครั้งในปี 2005 โดยใช้หินก้อนเดิมบางส่วนที่ 
พังลงมาประกอบเข้ากับหินใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นรอยคล้ าของหินเก่าผสมอยู่กบัหินใหม่
เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามไปอีกแบบ 
---------------------------------------------------------------------------------------
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงปราก ณ ประเทศเชก เพื่อพักผ่อน 
เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน : อิสระในการรบัประทานอาหาร

Frauenkirche

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก HILTON PRAGUE OLD TOWN หรือเทียบเท่า



ปราสาทแห่งกรงุปราก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 
ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกนิเนสส์บุ๊ค 
ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่
พ านักของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โต
โอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เดน่เป็นสง่า 
แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้าพุ รูปปั้นนักบุญ 
โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้ง โอลด์รอยัล
พาเลซ (พระราชวังเก่า) และโกลเด้นเลน (ถนนสายทองค า) 
ซึ่งเคยเป็นที่พ านักของช่างฝีมือในยคุสมัยกอ่นทีจ่ะท าให้
ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม

DAY 8PRAGUE   CASTLE

สะพานชารล์ สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของ
เมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูป
ปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า 
หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจาก 
นักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข จนเข้าสู่จัตุรัสใจ
กลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์

ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอก
เวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าใหน้ักท่องเที่ยวได้
ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปราก

กลางวัน อิสระในการรบัประทานอาหาร

Charles Bridge ASTRONOMICAL 

CLOCK



18.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบิน ลุฟต์ฮันซา เที่ยวบิน LH1401
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิร์ต เพื่อท าการเปลี่ยนเครื่อง

20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG923

DAY 8 

12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
DAY 9

15.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ

18.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรียน เที่ยวบิน OS710
19.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพื่อท าการเปลี่ยนเครื่อง
23.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน ออสเตรียน เที่ยวบิน OS025

DAY 9

DAY 8 

หรือ เดินทางด้วยสายการบินออสเตรียน



อัตราค่าบริการ

ประเภทผูเ้ดนิทาง
อัตราคา่บริการส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง (ท่านละ)

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน
ผู้ใหญ่
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกบั ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ )
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ( พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ )
พักเดีย่วเพิม่

ราคาประมาณการณ์ส าหรับตั๋วเครือ่งบนิ
ตั๋วเครือ่งบนิ (การบนิไทย) ไป-กลบั ชั้น ECONOMY
ตั๋วเครือ่งบนิ (การบนิไทย) ไป-กลบั ชั้น BUSINESS 

ตั๋วเครื่องบิน (ออสเตรียน แอร์ไลน์) ไป-กลับ ชั้น ECONOMY
ตั๋วเครือ่งบนิ (ออสเตรยีน แอร์ไลน์) ไป-กลบั ชั้น BUSINESS 

268,900.-
268,900.-
265,900.-
262,900.-
28,000.-

45,350.-
154,375.-

42,850.-
121,750.-

173,900.-
173,900.-
170,900.-
167,900.-
28,000.-

45,350.-
154,375.-

42,850.-
121,750.-

158,900.-
158,900.-
155,900.-
152,900.-
28,000.-

45,350.-
154,375.-

42,850.-
121,750.-

138,900.-
138,900.-
135,900.-
132,900.-
28,000.-

45,350.-
154,375.-

42,850.-
121,750.-



หมายเหตุ :
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริหาร หากมีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามก าหนด
- สมาชิกบัตรหลัก ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบัตรเสริม ลดท่านละ 2,000.-
- ส าหรับผู้เดินทาง 1-4 ท่าน บริการรถเบนซ์ V CLASS 
- ส าหรับผู้เดินทาง 5-10 ท่าน บริการรถ BENZ SPRINTER 12-15 ที่นั่ง
อัตราคา่บริการนีร้วม
1. ค่าที่พัก ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
3. ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

อัตราคา่บริการนีไ้มร่วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินทีไ่ด้ระบไุว้ในรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีน้ ามันทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



เงื่อนไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร์
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชกีระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา,

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดี

จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดยหากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวี
ซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัว เครื่องบนิที่ไมอ่นุญาตให้เปลี่ยนชือ่หรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นัน้ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ 
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเทีย่วใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด



15. สถานที่ท่องเทีย่วที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปลีย่นรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ 
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชือ่มั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


