นำท่ ำนเดินทำงท่ องเที่ยวในเส้ นทำงแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้ วยมนต์ เสน่ ห์แห่ งควำมงำม
อิม่ เอมกับธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้ อย่ำงลงตัว ไร้ กำรปรุงแต่งจนได้ รับกำรยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก
ละเลียดไปกับสถำปัตยกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิม่
คัดสรรภัตตำคำร ที่พกั และกำรบริกำรที่ได้ ระดับมำตรฐำนลีลำวดี ฮอลิเดย์
กำหนดกำรเดินทำง

เดินทำงตั้งแต่ 2ท่ ำนขึน้ ไป
สำมำรถกำหนดวันเดินทำงเองได้

วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์ เตอร์
C (ใกล้ ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2) สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่ อง
เอกสารต่างๆ
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
กรุงเทพฯ – เอำคส์ บวร์ ค – ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์ เทำเบอร์
00.50 น.
นาคณะออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
06.45 น.
คณะเดิ นทางถึ งสนามบิ น เอาคส์ บวร์ ค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง และศุลกากรแล้ว....นาท่ าน
เดิ น ทางสู่ เอำคส์ บวร์ ค เมื อ งที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ ห ลายพัน ปี ตั้งแต่ ส มัยโรมัน ชื่ อเมื องเอาคส์ บ วร์ ค ได้ม าจากชื่ อของ
จักรพรรดิแห่ งโรมัน ออกัสทัส (Augustus) เมืองนี้ จึงเต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวที่เป็ นอาคารโบราณ โบสถ์ หรื อตึกที่มีอายุ
หลายร้อยปี และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์ เทำเบอร์ เมืองเล็กแต่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความโรแมนติก ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า
เทาเบอร์ อาคารบ้านเรื อนที่ยงั คงรักษาได้อย่างสวยงาม บ้านหลังงามที่มีสีสันสวยงาม สร้างในสไตล์โกธิ คและเรอเนส
ซองซ์ บ้านโครงไม้ซุงหลังคาหน้าจัว่ ตั้งเรี ยงรายติดกัน ชมศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็ นสง่ากลางจัตุรัสตลาด
ตัวอาคารเป็ นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรื อน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าที่
ระลึกมากมายบริ เวณจัตุรัสตลาดแห่งนี้

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรค่ำ
TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
(3)
นูเรมเบิร์ก – คำโลวี่ วำรี
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ... นูเรมเบิร์ก เมืองแห่ งเทพนิ ยายของเยอรมัน... หากท่านเป็ นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ
ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปู นและหิ นแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หรื อถ้า
ในฤดูหนาว ภาพเบื้องหน้าจะกลายเป็ นหิ มะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ ทั้งเมือง คงต้องไม่พลาดการเยี่ยมชม นู เรมเบิร์ก
เสมือนเมืองแห่ งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็นปราสาทแสนสวยอยูบ่ นเนินเขา
ได้ทวั่ ไปในเขตแคว้นนี้ นาท่านเข้าชม ปราสาทนู เรมเบิร์ก หรื อ Kaiserburg Castle ปราสาทในเทพนิ ยายตั้งอยู่บนยอด
เขาสู ง ท่ามกลางหมู่ป่าสนที่รายล้อมป้ องกันภัยให้แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย เมื่อขึ้นไปชมที่ดา้ นบนปราสาทก็จะทาให้อดเคลิบเคลิ้ม
ไม่ได้วา่ เรานั้นเสมือนเป็ นเจ้าหญิงหรื อเจ้าชายของปราสาทแห่ งนี้

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน แนะนำไส้ กรอกเยอรมัน ที่มีประวัติศำสตร์ อันยำวนำน
มำกว่ำ 600 ปี ไส้ กรอกย่ ำงกับถ่ ำนไม้ บีช เสิ ร์ฟพร้ อมกะหลำ่ ปลีดอง และ ขนม
ปัง ตบท้ ำยควำมอร่ อยด้ วยขนมหวำน อย่ ำง Apple Strudel
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จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศเชก นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง คำโลวี่ วำรี เมืองน้ำแร่ นาท่านชมความ
งดงามของเมือง คำโลวี่ วำรี เมืองน้ำแร่ ”แสนสวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโบฮีเมียลักษณะเมืองอยูใ่ นหุ บเขาสองฝั่งแม่น้ าเทป
ล้าดินแดนแห่ งนี้ เป็ นที่คน้ พบแหล่งน้ าแร่ ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ าพุเมืองนี้ เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์ สสปา เพื่อรักษา
สุ ขภาพ และยังมีสถาปั ตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งอาคารบ้านเรื อนหลากสี ที่ต้ งั เรี ยง
รายอยูร่ ิ มแม่น้ ากลางเมือง

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรค่ำ แนะนำภัตตำคำรภำยในโรงแรม เป็ ดโบฮีเมียน เป็ ดย่ ำงน้ำผึง้ หนังกรอบนอก นุ่มใน ทำนคู่กับเครื่ องเคียง
อย่ ำงมันนึ่ง และ ผักดองสไตล์ ยุโรปตะวันออก
GRANDHOTEL PUPP หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4)
ปรำก – เอ้ำท์ เล็ต แฟชั่น อำรีน่ำ - ปรำก
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งปรำก เมืองที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองสุ ด โรแมนติกอีกเมืองหนึ่ งของโลก อาจเพราะมีสถาปั ตยกรรม
อันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็ น ปราสาท อาคาร บ้านเรื อน สะพาน หรื อโบสถ์ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ.1992

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรกลำงวัน
นาท่ านเดิ นทางสู่ Fashion Arena Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่ เรี ยกได้ว่าเป็ นเอาท์เล็ตที่ ใหญ่ ที่ สุดในประเทศเชค
มากมายด้วยกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะ เป็ น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, Pandora, Lacoste และอีก
มากมายจากทัว่ ทุก มุมโลกให้เลือกช้อปปิ้ งกันได้อย่างหลากหลาย พร้อมด้วยส่ วนลดที่มากถึง 70%
อิสระอาหารค่า
HITLON OLD TOWN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ
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วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
เที่ยวปรำสำทปรำก – ตัวเมืองเก่ ำปรำก – ล่องเรื อชมแม่ น้ำวัลตำวำ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปรำสำทแห่ งกรุ งปรำก สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิ ค เคยได้รับการรับรองจากกิน
เนสส์บุ๊ค ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปั จจุบนั ได้เป็ นที่พานักของประธานาธิ บดี สาธารณรัฐเชก ชมความ
ใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์ เซนต์ ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ าพุ รู ปปั้ น
นักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทั้ง โอลด์ รอยัลพำเลซ (พระรำชวังเก่ ำ) และโกลเด้ นเลน (ถนนสำยทองคำ)
ซึ่งเคยเป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อนที่จะทาให้ท่านย้อนไปถึงความยิง่ ใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
นาท่านล่องเรื อชมเมือง ปราก นาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพยามค่าคืนอันงดงามของแม่น้ า Vltava ตลอด 3 ชัว่ โมง
เต็ม ที่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งทางสถาปั ตยกรรมตลอดสองข้างทางอย่าง สะพานชาร์ล โบสถ์เซนต์นิโคลัส ปราสาทปราก
และโรงละครแห่ งชาติ สัมผัสความโรแมนติกบนเรื อด้วยดนตรี สไตล์แจ๊ซและวิวพระอาทิตย์ตก อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับ
อาหารและเครื่ องดื่มที่มีให้ท่านทานแบบไม่อ้ นั

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
นาท่านเดินสู่ สะพำนชำร์ ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง
28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่ อว่า หากเดิ นผ่านสะพานแห่ งนี้ ต้องขอพรจาก นักบุญจอห์ นแห่ งเนโปมุข จนเข้าสู่ จตุรัสใจกลาง
เมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของวิหารตินส์ ชมนำฬิ กำดำรำศำสตร์ โบรำณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นราให้นกั ท่องเที่ยวได้
ชม เป็ นโบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งปราก... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันงดงามของเมืองหลวงอันมี
เสน่ห์แห่งนี้ พร้อมกับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย กับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย ทั้งของที่ระลึก หรื อจะเลือกช้อปปิ้ ง
แบรนด์เนม มากมาย กับถนนช้อปปิ้ งบริ เวณใกล้ๆ กับนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรค่ำ
HITLON OLD TOWN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ
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วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
ปรำก – เชสกี้ บูเดโจวิช - เชสกี้ ครุมลอฟ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื อง Ceske Budejovice เป็ นเมื องท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นโบฮี เมียใต้ (South Bohemia)
ความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น เป็ นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบโกธิ ค เรเนส
ซองส์ และบาร็ อคได้อย่างลงตัว นาท่ านชมจัตุรัส Premysla Otakara II จัตุรัสกลางเมื องที่ งดงาม เรี ยงรายด้วยอาคาร
สไตล์บาร็ อคสี พาสเทลน่ารักๆ และถนนหนทางตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ว่ากันว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ตรงกลางประดับด้วยน้ าพุแซมซัน่ (Samson’s Fountain) ที่ทาจากหิ น มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 17 เมตร สามารถเดินเล่นได้
รอบจัตุรัส ถ่ายรู ปสวยๆ ได้ท้ งั กลางวันกลางคืน และยังมีร้านค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ งกันเพลินๆ อีกด้วย

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ (Ceske Krumlov) เมืองเก่าแก่ซ่ ึงก่อตั้งขึ้นเมื่อค.ศ.1374ซึ่งมีอาณาเขตของเมือง
อยู่ติดกับ ประเทศออสเตรี ยและเยอรมนี ด้วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ประกอบกับ ความโดดเด่ น ของการอนุ รักษ์
สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่าทาให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมืองครุ มลอฟเป็ นเมืองแห่ งมรดกโลก อิสระให้ท่านเดิน
ชมเมื องมรดกโลก World Heritage เพชรน้ างามแห่ งโบฮี เมี ยที่ เมื องเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 เมื องนี้ ต้ งั อยู่ริมสองฝั่ งของแม่น้ าวัลตาวา
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่
สาคัญแห่ งหนึ่ งของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา บนปราสาทครุ ม ลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ยงั คงความเป็ นอมตะ ถนนหนทาง
อาคารบ้านเรื อนยังเป็ นแบบยุค โบราณ และถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย...

ค่า
ที่พกั

อิสระอาหารค่า
Ruze Hotel หรื อระดับเทียบเท่ ำ
โรงแรมที่ตกแต่งด้วยสไตล์เรเนซองส์ กลมกลืนไปกับอาคารเก่าสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งแต่ละห้องจะมีการตกแต่งแตกต่าง
กันไป เสมือนท่านได้พกั ผ่อนในกลิ่นอายยุโรปโบราณ
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วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
เชสกี ครุ มลอฟ – เวียนนำ - พระรำชวังเชิร์นบรุ นน์ - ช้ อปปิ้ ง
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็ นนครโบราณของราชวงศ์ฮบั สเบิร์ก แห่ งออสเตรี ยเป็ นเวลา
กว่า 600 ปี กรุ งเวียนนายังเป็ นโลกแห่ งการดนตรี คลาสสิ ก ที่ หมู่มวลมนุ ษย์ให้การยกย่องและสรรเสริ ญ กรุ งเวียนนา
Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย เป็ นศูนย์กลางแห่ งความเจริ ญจากอดีตกาลมาสู่ ปัจจุบนั “เวียนนา” เป็ นเมืองที่
ได้รับการขนานนามว่า “เป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ ด้วยศิลปะและการดนตรี ระดับโลก” ชื่ อเสี ยงนี้ เป็ นผลมาจากนักประพันธ์บท
เพลงวอลท์ผยู ้ ิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ ท และลุดวิก
ฟันเบโธเฟน เริ่ มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา,
ศาลาว่ า การ, มหาวิ ท ยาลัย เวี ย นนา, โบสถ์ ป ระจ าเมื อ ง, ศาลสู ง ฯลฯ ให้ ท่ า นได้ ผ่ อ นคลายกั บ การเดิ น เล่ น ใน
สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง และยังเป็ นที่ต้ งั ของ “อนุ สาวรี ยโ์ ยฮันสเตร้าส์ จูเนี ยร์
”Johannes Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน
น าท่ านเที่ ยวชม พระรำชวังเชิ ร์น บรุ น น์ ชมความงามวิ จิตรตระการตาของตาหนักล่ าสั ตว์ที่ พ ระนางมาเรี ย เทเรซา
จักรพรรดินีแห่งออสเตรี ย ดารัสให้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นวิมานจักรพรรดิแห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย อุทยานโดยรอบ
และพระตาหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับการยกย่องว่า เป็ นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
โลกแล้ว จากนั้นสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งของกรุ งเวียนนา ถนนคำร์ ตเนอร์ (Kartner StraBe) ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้าน
รวงมากมาย เป็ นถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง ในย่านช้อปปิ้ งที่หรู หราและโด่งดัง มีสินค้าต่างๆ ของยุโรปมากมาย
เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่าชาวเวียนนาที่ออกมาทากิจกรรมเช่น การแสดงเ––ปิ ดหมวก โชว์วาดภาพเหมือน และ
อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” St.Stephan ซึ่งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา

ค่า

อิสระอาหารค่า แนะนาซีโครงหมูเวียนนา ณ ร้าน The Rip of
Vienna ที่ใครมา ต่างไม่พลาดที่จะลิม้ ลองความอร่ อย
HOTEL REGINA VIENNA หรื อเทียบเท่ ำ

ที่พกั
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วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
เวียนนำ – สนำมบิน – กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937
วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9)
กรุงเทพฯ
05.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ลีลำวดี ฮอลิเดย์
ลีลำ....ที่เป็ นตัวคุณ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง
บัตรโดยสำร Business Class
บัตรโดยสำร Economy Class
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... ไม่ มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่

อัตรำค่ำบริกำรต่ อท่ ำน
สำหรับ 2-3 ท่ ำน
สำหรับ 4-5 ท่ ำน
149,825.149,825.35,225.35,225.275,900.176,900.275,900.176,900.270,900.171,900.265,900.166,900.32,000.32,000.-

อัตรำค่ ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง
บัตรโดยสำร Business Class
บัตรโดยสำร Economy Class
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... ไม่ มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่

อัตรำค่ำบริกำรต่ อท่ ำน
สำหรับ 6-7 ท่ ำน
สำหรับ 8-9 ท่ ำน
149,825.149,825.35,225.35,225.158,900.139,900.158,900.139,900.153,900.134,900.148,900.129,900.32,000.32,000.7|Page

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่ำน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าธรรมเนียมวีเชงเก้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง พร้ อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
แห่ ง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการ อาทิ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าส่วนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ ำนละ 30,000.- บำท

ชาระผ่านเว็บไซค์ : www.leelawadee.holiday
( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรี ยดเดินทางก่อนชาระมัดจา )

ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด

ชาระโดยเงินสด

ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
➢
ชื่ อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำร กสิกรไทย
➢
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
➢
“กำรจ่ ำยส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่ วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดิ นทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น
ยกเว้นทัวร์คณะส่ วนตัว
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5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณาแจ้ง
ให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่าน
อื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่ วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบาง
เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่ วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดิ นทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผล
ส่ วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์ น้ นั ๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อ
ตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์ น้ นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษทั ฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดิ นทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็ นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุ ดวิสัย
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้
แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญ หายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิ ดขึ้ นแก่ ทรั พย์สินของท่ าน อันเนื่ องจากการ
โจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่กไ็ ด้ตามอัธยาศัย
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18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ง
ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นั่ง
แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ ำงต้ น

หมำยเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พก
ั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้เป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
• บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา
แล้ว
• ทางบริ ษท
ั ฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณี ที่สถานฑูตงดออกวีซ่า
อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย

เอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซ่ำ
1. หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ฉากหลังสี ขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต
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·

พนักงานบริ ษทั ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ลางาน
· ข้าราชการ ใช้หนังสื อรับรองตาแหน่งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี เกษียณอายุ ใช้
สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
· เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่ วน กรณี ไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
· นักเรี ยน / นักศึกษา หนังสื อรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ นั เรี ยน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถาน
ฑูต)
a. กรณี มีบญั ชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
b. กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทาหนังสื อรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุวา่ จะออก
ค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ) และเอกสารผูอ้ อค่าใช้จ่าย 1.สาเนาบัตร
ประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสู ติบตั ร ในกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรื อหย่า (กรณี ที่สมรสแล้ว หรื อหย่าแล้ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรื อ เดินทางไปกับท่านใด
ท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรื อไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริ ษทั ทัวร์
*** กรณี ก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋
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