
 

 

 

 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงท่องเท่ียวในเส้นทำงแสนสวยยุโรปตะวนัออกท่ีอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม  
อิม่เอมกบัธรรมชำติท่ีถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก  

ละเลยีดไปกบัสถำปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิม่  
 คดัสรรภตัตำคำร ที่พกัและกำรบริกำรที่ได้ระดับมำตรฐำนลลีำวด ีฮอลเิดย์ 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   30 พฤษภำคม – 7 มิถุนำยน / 29 มิถุนำยน – 7 กรกฎำคม / 8-16 สิงหำคม / 9-17, 22-30      
                                              ตุลำคม/ 30 ตุลำคม – 7 พฤศจิกำยน 2563  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ  

21.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตูทำงหมำยเลข 
2 เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2) สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อม
อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ     

         

วนัที่สองของกำรเดนิทำง (2)  กรุงเทพฯ – เอำคส์บวร์ค – ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์  เทำเบอร์  

00.50 น. น าคณะออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี  โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 
06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเอาคส์บวร์ค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้

....น าท่านเดินทางสู่ เอำคส์บวร์ค เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์หลายพนัปีตั้งแต่สมยัโรมนั ช่ือเมืองเอาคส์บวร์ค 
ได้มาจากช่ือของจกัรพรรดิแห่งโรมนั ออกัสทัส (Augustus) เมืองน้ีจึงเต็มไปด้วยสถานท่ีเท่ียวท่ีเป็น
อาคารโบราณ โบสถ ์หรือตึกท่ีมีอายหุลายร้อยปีและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
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เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์  เทำเบอร์ เมืองเลก็แต่เตม็เป่ียมไปดว้ยความโรแมนติก 
ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเทาเบอร์ อาคารบา้นเรือนท่ียงัคงรักษาได้อย่างสวยงาม บา้นหลงังามท่ีมีสีสันสวยงาม 
สร้างในสไตล์โกธิคและเรอเนสซองซ์ บ้านโครงไม้ซุงหลงัคาหน้าจัว่ตั้ งเรียงรายติดกัน  ชมศาลาว่า
การเมือง (Rathaus) ท่ีเด่นเป็นสง่ากลางจตุัรัสตลาด ตวัอาคารเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายลอ้มดว้ย
อาคารบา้นเรือน อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายบริเวณจตุัรัสตลาดแห่ง
น้ี  
 
 
 
 
 
 

\ 
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ที่พกั   TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)   นูเรมเบิร์ก – คำโลวี ่วำรี 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่... นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมนั... หากท่านเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงาม

ของธรรมชาติ ขนุเขาสลบัซบัซ้อน ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูน และหินแบบยคุ
กลาง โบสถส์วยเก่าแก่ หรือถา้ในฤดูหนาว ภาพเบ้ืองหนา้จะกลายเป็นหิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้ง
เมือง คงตอ้งไม่พลาดการเยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดรั้บการรักษาเอาไวไ้ดอ้ย่าง
สมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็นปราสาทแสนสวยอยู่บนเนินเขาไดท้ั่วไปในเขตแควน้น้ี น าท่านเขา้ชม 
ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรือ Kaiserburg Castle ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสน
ท่ีรายลอ้มป้องกนัภยัให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยั เม่ือข้ึนไปชมท่ีดา้นบนปราสาทก็จะท าให้อดเคลิบเคล้ิมไม่ไดว้า่เรา
นั้นเสมือนเป็นเจา้หญิงหรือเจา้ชายของปราสาทแห่งน้ี  
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วย ไส้กรอก

เยอรมัน ที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน มำกว่ำ 600 ปี ไส้กรอกย่ำง
กบัถ่ำนไม้บีช เสิร์ฟพร้อมกะหล ำ่ปลดีอง และ ขนมปัง ตบท้ำยควำม
อร่อยด้วยขนมหวำน  อย่ำง Apple Strudel 
 จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศเชก  น าท่านออกเดินทางสู่เมือง คำโลวี่ วำรี เมืองน ้ำแร่  
น าท่านชมความงดงามของเมือง คำโลวี่ วำรี เมืองน ้ าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมียลกัษณะเมือง
อยูใ่นหุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา้ดินแดนแห่งน้ี เป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้าพเุมือง
น้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียว
ชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ ทั้งอาคารบา้นเรือนหลากสี ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มแม่น ้ากลางเมือง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม บริกำรท่ำนด้วย เป็ดโบฮีเมียน เป็ดย่ำงน ้ำผึง้หนังกรอบนอก 

นุ่มใน ทำนคู่กบัเคร่ืองเคยีงอย่ำงมันน่ึง และ ผกัดองสไตล์ยุโรปตะวนัออก 
ที่พกั      GRANDHOTEL PUPP หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง  (4) ปรำก – เอ้ำท์เลต็ แฟช่ัน อำรีน่ำ - ปรำก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงปรำก เมืองท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหน่ึงของโลก อาจเพราะมี

สถาปัตยกรรมอนัหลากหลายท่ีเก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บา้นเรือน สะพาน หรือ
โบสถ ์รวมถึงมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดรั้บการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกดา้น
วฒันธรรม เม่ือ ค.ศ.1992   
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
 น าท่านเดินทางสู่ Fashion Arena Prague Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเรียกไดว้่าเป็นเอาทเ์ล็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศเชก มากมายกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะ เป็น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, 
Pandora, Lacoste และอีกมากมายจากทัว่ทุกมุมโลกให้เลือกชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ย่างหลากหลาย พร้อมดว้ย
ส่วนลดท่ีมากถึง 70% 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน U Zlaté Konvice ภัตตำคำรใต้ดินท่ีมีอำยุกว่ำ 100 ปี พร้อมเพิ่ม
อรรถรสแห่งอำหำรด้วยกำรขับกล่อมจำกดนตรีพืน้เมือง 

ที่พกั  HITLON OLD TOWN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง  (5)  เท่ียวปรำสำทปรำก – ตัวเมืองเก่ำปรำก – ล่องเรือชมแม่น ำ้วลัตำวำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเขา้ชม ปรำสำทแห่งกรุงปรำก สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ยศิลปะแบบโกธิค เคยไดรั้บการ
รับรองจากกินเนสส์บุ๊ค ว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นท่ีพ  านักของ
ประธานาธิบดี สาธารณรัฐเชก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็น
สง่า แต่ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน ้ าพุ รูปป้ันนกับุญ โบสถเ์ซนตจ์อร์จ และคอนแวนต ์รวมทั้ง 
โอลด์รอยลัพำเลซ (พระรำชวงัเก่ำ) และโกลเด้นเลน (ถนนสำยทองค ำ) ซ่ึงเคยเป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือใน
ยคุสมยัก่อนท่ีจะท าใหท่้านยอ้นไปถึงความยิง่ใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 
น าท่านล่องเรือชมเมือง ปราก น าท่านต่ืนตาต่ืนใจไปกบัทศันียภาพยามค ่าคืนอนังดงามของแม่น ้า Vltava 
ตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม ท่ีเต็มไปดว้ยความน่าท่ึงทางสถาปัตยกรรมตลอดสองขา้งทางอย่าง สะพานชาร์ล 
โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั ปราสาทปรากและโรงละครแห่งชาติ สัมผสัความโรแมนติกบนเรือดว้ยดนตรีสไตล์
แจ๊ซและวิวพระอาทิตยต์ก 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำร  
 น าท่านเดินสู่ สะพำนชำร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ ประดบัดว้ยรูปป้ัน

ของนกับุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ หากเดินผา่นสะพานแห่งน้ี ตอ้งขอพรจาก นักบุญจอห์นแห่งเนโป
มุข จนเขา้สู่จตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของวิหารตินส์ ชมนำฬิกำดำรำศำสตร์โบรำณ เม่ือตีบอกเวลา
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จะมีหุ่นออกมาเตน้ร าใหน้กัท่องเท่ียวไดช้ม เป็นโบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปราก... อิสระให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนังดงามของเมืองหลวงอนัมีเสน่ห์แห่งน้ี พร้อมกบัช่วงเวลาท่ีทุกท่านรอคอย 
กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ทั้งของท่ีระลึก หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมมากมาย กบัถนนชอ้ปป้ิง
บริเวณใกล้ๆ  กบันาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ 

 
 
 
 
 
 
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร 
ที่พกั   HITLON OLD TOWN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง (6) ปรำก – เชสกี ้บูเดโจวชิ - เชสกี ้ครุมลอฟ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมือง Ceske Budejovice เป็นเมืองท่องเท่ียวเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้โบฮีเมียใต ้
(South Bohemia) ความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างศิลปะแบบโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อคไดอ้ย่างลงตวั น าท่านชมจตุัรัส Premysla Otakara II 
จตุัรัสกลางเมืองท่ีงดงาม เรียงรายดว้ยอาคารสไตลบ์าร็อคสีพาสเทลน่ารักๆ และถนนหนทางตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 18 ว่ากันว่าเป็นหน่ึงในจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ตรงกลางประดับด้วยน ้ าพุแซมซั่น 
(Samson’s Fountain) ท่ีท าจากหิน มีเส้นผ่าศูนยก์ลางถึง 17 เมตร สามารถเดินเล่นไดร้อบจ ัตุรัส ถ่ายรูป
สวยๆ ไดท้ั้งกลางวนักลางคืน และยงัมีร้านคา้มากมายใหเ้ลือกช็อปป้ิงกนัเพลินๆ อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำร  

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือค.ศ.1374ซ่ึงมี
อาณาเขตของเมืองอยู่ติดกบัประเทศออสเตรียและเยอรมนีดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ประกอบกบั
ความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าท าให้องค์การยูเนสโกป้ระกาศให้เมืองครุ
มลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้ างามแห่ง
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โบฮีเมียท่ีเมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้
เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้ าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมี
อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของโลก ไปชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา บนปราสาทครุม ลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชมเมืองท่ียงัคงความเป็น
อมตะ ถนนหนทาง อาคารบา้นเรือนยงัเป็นแบบยคุโบราณ และถ่ายภาพไดต้ามอธัยาศยั... 
 
 
 
 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  Ruze Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

โรงแรมท่ีตกแต่งดว้ยสไตลเ์รเนซองส์ กลมกลืนไปกบัอาคารเก่าสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงแต่ละหอ้งจะมีการ
ตกแต่งแตกต่างกนัไป เสมือนท่านไดพ้กัผอ่นในกล่ินอายยโุรปโบราณ 
 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)  เชสกี ้ครุมลอฟ – เวียนนำ - พระรำชวงัเชิร์นบรุนน์ - ช้อปป้ิง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็นนครโบราณของราชวงศ์ฮบัสเบิร์ก แห่ง
ออสเตรียเป็นเวลากว่า 600 ปี กรุงเวียนนายงัเป็นโลกแห่งการดนตรีคลาสสิก ท่ีหมู่มวลมนุษยใ์ห้การยก
ยอ่งและสรรเสริญ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญ
จากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบนั “เวียนนา” เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “เป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและ
การดนตรีระดบัโลก” ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจากนักประพนัธ์บทเพลงวอลท์ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ช้ช่วงชีวิตท่ี
เวียนนาและสร้างผลงานฝากไวท่ี้น่ีเช่น โวลฟ์กงัอามาเดอุส โมซาร์ท และลุดวิกฟันเบโธเฟน เร่ิมตน้จาก
เขา้สู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่า
การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน 
สวนสาธารณะสตดัปาร์ค สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของ “อนุสาวรียโ์ยฮนัสเต
ร้าส์ จูเนียร์ ”Johannes Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue 
Danube 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

น าท่านเท่ียวชม พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนกัล่าสตัวท่ี์พระนางมาเรีย 
เทเรซาจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ารัสให้สร้างข้ึนเพื่อ เป็นวิมานจักรพรรดิแห่งท่ี  2 รองจาก
พระราชวงัแวร์ซาย อุทยานโดยรอบ และพระต าหนกั ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงามเลิศจนไดรั้บการยกยอ่ง
วา่ เป็นพระราชวงัหลวงท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกแลว้ จากนั้นสู่ยา่นชอ้ปป้ิงของกรุงเวียนนา ถนน
คำร์ตเนอร์ (Kartner StraBe) ตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านรวงมากมาย เป็นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมือง ในย่านชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราและโด่งดงั มีสินคา้ต่างๆ ของยโุรปมากมาย เพลิดเพลินกบักิจกรรม
ของเหล่าชาวเวียนนาท่ีออกมาท ากิจกรรมเช่น การแสดงเปิดหมวก โชวว์าดภาพเหมือน และอ่ืนๆ อีก
มากมาย พร้อมชม “ วิหารเซนตส์เตฟาน ” St.Stephan ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุง
เวียนนา 
 
 
 

 
 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู  
ซีโครงหมูเวียนนา ณ ร้าน The Rip of Vienna ท่ีใคร
มาต่างไม่พลาดท่ีจะล้ิมลองความอร่อย      

ที่พกั  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง  (8) เวียนนำ – สนำมบิน – กรุงเทพฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
13.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG937 
 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง  (9)  กรุงเทพฯ 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

ลลีำวด ีฮอลเิดย์ 
ลลีำ....ท่ีเป็นตวัคุณ 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดนิทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม 
ผู้ใหญ่ 175,900.- 172,900.- 173,900.- 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 167,900.- 164,900.- 165,900.- 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 159,900.- 156,900.- 157,900.- 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 151,900.- 148,900.- 149,900.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ 38,000.- 38,000.- 38,000.- 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 27,000.- 27,000.- 27,000.- 
กรณีเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ ช ำระเพิม่ ท่ำนละ 127,870.- 127,870.- 127,870.- 

 

หมำยเหตุ 
- ขอสงวนสิทธิออกเดนิทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำนขึน้ไป 
- ในกรณอีอกเดนิทำง 15 ท่ำนขึน้ไป ลดรำคำ ท่ำนละ 10,000 บำท ** 
- ในกรณอีอกเดนิทำงไม่ถงึ 10 ท่ำน เพิม่รำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 
ประเภทผู้เดนิทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพิม่ (ได้รับคะแนนเพิม่) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  
กรณเีดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ (ได้รับคะแนนเพิม่) 

1729 
1649 
1569 
1489 
380 
1459 
1278 

1759 
1679 
1599 
1519 
380 
1489 
1278 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำ

ภำษีสนำมบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2-3 ท่ำน พร้อมอาหารเชา้ ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
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3. ค่าธรรมเนียมวีเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเพิ่มเติม  นอกเหนือจากรายการ อาทิ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าส่วนเกินกวา่ท่ีสายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   

 ช าระผา่นเวบ็ไซค ์: www.leelawadee.holiday  
          ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดินทางก่อนช าระมดัจ า ) 
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร์ Fax. 02-6640023) 
 ➢ ช่ือบัญชี บริษทั ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั              ธนำคำร กสิกรไทย 
 ➢ บัญชีกระแสรำยวนั    เลขท่ี  639-1-00265-5 
 ➢ “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

 
 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 
หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง
และทารกในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการ
อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 
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5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป
ดว้ย (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก
เลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการ
ทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนั

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผดิกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทาง
ของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมา
ทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วนั หากท่าน
เห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ
โรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดย
แจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟ
นอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  
บริษทัฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการ
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เพื่อให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผดิของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้
ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนั
เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้
โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่
สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์
จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้
เดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 

 
 
หมำยเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ  ฯลฯโดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใช้บริกำรน้ันที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู ้
เดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณีท่ีสถาน
ฑูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย  
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เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวซ่ีำ 
 

1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (มีหนา้วา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน    
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่
ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน 
และวนัท่ี 
        อนุญาตใหล้างาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุวา่ไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้
เอกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อ
ของแต่ละสถานฑูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น
ภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
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b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ
และระบุวา่จะออกค่าใชจ่้ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และ
เอกสารผูอ้อค่าใชจ่้าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธ์ของผูอ้อก
ค่าใชจ่้าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเดก็อายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ 
เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาวา่จะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยดึมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิก
ตัว๋  
 
 

 


