
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัความโรแมนติก ในดินแดนบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิก สวิตเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

สวิตเซอรแ์ลนด ์เยอืนเมืองหลวงกรุงเบริน์ ข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขา SCHILTHORN และ TITLIS  

เทีย่วอินเทอรล์าเกน้ เมืองสวยทีถู่กโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหบุเขา  ชมเมืองลูเซิรน์   

เยอรมน ีเลาะเลียบเสน้ทางโรแมนติกแห่งบาวาเรีย แฟรงคเ์ฟิรต์ มหานครทีแ่สนคึกคกั          

เมืองวูซเบริก์ และ ร็อทเทนเบริก์ ออ๊บ แด เทาเบอร ์เก็บเกีย่วดินแดน 2 วฒันธรรม           

ฝรัง่เศส - เยอรมนั เสน้ทางแห่งไวนอ์ลัซาส สตราสบูรก์ ริคเวียร ์กอลมาร ์

บนิตรงสะสมไมลก์บัการบนิไทย พรอ้มทีพ่กั อาหารและการบริการทีคุ่ณประทบัใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง  31 มีนาคม – 9 เมษายน / 7 - 16 เมษายน 2562 ** / 

12-21 พฤษภาคม 2562            จ านวน 15 ท่านข้ึนไป  

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ    

21.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2) 

สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ  

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)   กรุงเทพฯ – ซูริค – สไตน ์อมั ไรน ์– น ้ าตกไรน ์– ลูเซิรน์  

01.05 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ เมอืงซรูิค ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์โดยการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG970 

07.50 น.  คณะเดนิทางถงึสนามบนิซรูิค ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์หลังจากผ่านพิธศีุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้ง

รับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง สไตนอ์มัไรน ์(Stein am Rhein) อสิระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็น 

เอกลักษณข์องเมอืงโบราณยุคกลางอนัสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ ์และได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อ

ปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนาํท่านเดินทางไป ชมน ้ าตกไรน ์ณ 

เมืองชาฟเฮาเซ่น นํา้ตกที่เกดิจากแม่นํา้ไรน์ เป็นนํา้ตก  ที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป ต้นกาํเนิดจากสวิส และไหลไปเรื่อย 

ผ่านฝรั่งเศส เยอรมัน จนออกทะเลเหนือ ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมืองเลก็ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กบั 

เมอืง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมอืง Schaffhausen ทางตอนเหนือ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อม

ไปด้วยทะเลสาบ  ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ ารอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป 

สร้างขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว และให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการซื้อสนิค้ามากมาย ทั้งแบรนดด์งั และแบรนดท้์องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซี่ 

ร้านขายของที่ระลึกร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดทีี่มชีื่อเสยีงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ฟองดูวบู์กิยองส ์อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส ทั้งฟองดูวส์

นํา้มนั, ฟองดูวสช์ีสและของหวานเป็นฟองดูวสผ์ลไม้ชอ็คโกแลต 

ท่ีพกั RENAISSANCE HOTEL LUZERN หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)      ลูเซิรน์ – แองเกิลเบริก์ – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอรล์าเกน้   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ที่

หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสงู 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่

นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกเีป็นจาํนวนมาก นาํชม ถ ้ า น ้ าแข็ง  Glacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมี

ความลึกที่สดุถึง 15 เมตร มีนํา้แขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อสิระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่าง

สนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมอืงที่มทีวิทศัน์อนังดงาม เสมอืนประหนึ่งเมอืงแห่งนี้ ถูกโอบ

ล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายนํา้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะทาํให้ท่านรู้สกึสดชื่น อสิระให้ท่านหา

มุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน 

HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาท ิPatek 

Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มดีพับ Victorinox ที่มชีื่อเสยีงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบ

รนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กนันั้นมีคาสโิน Kursaal 

ให้สาํหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูอาหารไทย 

ท่ีพกั LINDNER  GRAND HOTEL BEAU RIVAGE INTERLAKEN  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)   อินเทอรล์าเกน้  - เมอรเ์รน –  ยอดเขา Schilthorn  – เลาเทอรบ์รุนเนนิ– เบริน์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านขึ้นกระเช้า เดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บ้านเลก็เลก็ที่สดุแสนโรแมนติก เแบบชาเลต์สวิส ที่ตั้ง

อยู่บนแนวเทอืกเขาแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดบันํา้ทะเลที่ความสงู 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มปีระชากรเพียง 450 

คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ  เดินทางสู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งนับว่า

เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขา Schilthorn ความสงู 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสยีงจาก 

ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 โดยกาํหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ พิตส์ กลอเรีย Piz Gloria เป็นฐานของ

ผู้ก่อการร้ายPiz Gloria สามารถมองเหน็วิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเหน็ยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด 

Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Piz Gloria บนยอดเขากบัวิว 360 องศา 

 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่ งชื่ อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หม ีได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบร์ิตโทลตท์ี่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสตัว์ตวัแรกที่ท่านพบขณะออกล่า

สตัว์ ชม บ่อหมีสีน ้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สญัลักษณข์องกรงุเบริ์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมอืงแห่ง

นี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมือง

มรดกทางวฒันธรรมของโลก” นาํท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนาฬิกาไซท ์กล็อคเค่นทารม์ หอนาฬกิาที่มอีายุ

ถงึ 800 ปี ซึ่งม ี“โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬกิาตคีรบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ 

ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทมีีระดับสงูสดุๆของเมือง

นี้  ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่ปลอด

รถยนต์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นาํท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายสาํคัญ

กลางเมอืงที่มนีํา้พุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสญัลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไปจนได้รับ

การขนานนามว่า “City of Fountains” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

 



ท่ีพกั  HOTEL ALLEGRO BERN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5) เบริน์ – กอลมาร(์ฝรัง่เศส) – หมู่บา้นริคเวียร ์– สตราสบูรก์ – ล่องเรือแม่น ้ าอิลล ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกจิค้าไวน์ของฝร่ังเศส เป็นเมืองที่ยังคงความ

งดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่ากอลมาร์เป็นย่านที่มีฉายาว่า เวนิสนอ้ย “Little 

Venice” ตั้งอยู่ติดกบัแม่นํา้ Lauch มีคลองเลก็ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธคิและเรเนสซองส ์ซึ่ง

เป็นเอกลักษณข์องเมอืง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชมโบสถ์โดมินิกนั (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ของโบสถแ์บบโกธคิที่สมบูรณ์ที่สดุแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีชื่อเสยีงประดับอยู่ที่โบสถ์

แห่งนี้  คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุค

ศตวรรษที่ 15... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง  

จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแคว้นอลัซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบ

ล้อมไปด้วยไร่องุ่นมชีื่อเสยีงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อกีด้วย เนื่องจากภมูอิากาศที่เหมาะสมและภมูปิระเทศของเมือง

ที่อยู่ในหุบเขา ทาํให้องุ่นมรีสชาตดิไีวน์ของ Riquewihr จึงมชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเหน็ได้

ว่าชาวบ้านท้องถิ่น ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ทาํไวน์ ทาํขนมท้องถิ่น ใหท่้านได้

นัง่รถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมอืงเลก็ๆ ที่แสนน่ารักนี้  โดยรถไฟจะพาท่านวิ่งวนรอบเมอืง ไต่เนินเขา

สู่ไร่ไวน์ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเมอืงริคเวียร์ ถอืเป็นหนึ่งในการเที่ยวแบบเส้นทางแห่งเมอืงไวน์ Wine Alsace Route ท่านจะ

ได้ชมวิวมุมสงูของหมู่บ้านริคเวียร์...  จากนั้นอสิระให้ท่านได้เดินชมเมืองที่แสนน่ารักแห่งนี้  บ้านเรือนทรงอนุรักษ์

ภายในหมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือ

หมู่บ้านที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของฝร่ังเศส...จากนั้นนาํท่านชม เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 

วัฒนธรรมคอื ฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกนัไปมา ระหว่าง

ทางให้ท่านได้ชื่นชมความงามเมื่อมาถึงเปล่ียนบรรยากาศการชมเมืองสตรอสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตาม แม่น ้ า

อิลล ์(River Ill) ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมอืงไปทางทศิใต้ ให้ท่านได้ชื่นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ที่เตม็ไป



ด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคารครึ่งตกึคร่ึงไม้ สสีนัสดใสที่ตวับ้านจะทาด้วยสหีวาน สลับกบัคานสนีํา้ตาลและประดับ

ประดาเพ่ิมความน่ารักด้วยกระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริ่มฝั่งคลองเลก็ๆ... อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพกบั สะพานปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกบัสะพานเวคคิโอของเมือง

ฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลา เปอรติ์ต ฟรองซ์” และยอดของมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งสต

ราสบูรกไ์ด้อย่างชัดเจน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

ท่ีพกั  REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  สตราสบูรก์ – บาเดิน บาเดิน – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – สตุด๊การด์       

- พพิธิภณัฑร์ถปอรเ์ช่  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่เมือง Baden-Baden บาเดิน-บาเดิน เมืองตากอากาศเลก็ๆที่ให้ค่าความหรูหราแบบเตม็

สบิ มาตั้งแต่ในสมยัโรมนัรุ่งเรืองอาํนาจ... บาเดินแห่งนี้ เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ที่ไม่ได้ถูกทาํลายไปในสงครามโลกทั้ง

สองคร้ัง และยังเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงเรียงนามเร่ืองบ่อนํา้แร่มาตั้งแต่สมยัโรมนัแล้ว ซากของสระนํา้ตั้งแต่สมัยโรมันก็

ยังอยู่มาจนถงึทุกวันนี้  ในอดตีมบุีคคลสาํคญัต่างๆ เดนิทางมาที่ Baden Baden มากมายเพ่ือมาอาบนํา้แร่ที่เชื่อว่าจะ

ทาํให้โรคภัยไข้เจบ็ต่างๆบรรเทาลง ทาํให้ทุกวันนี้  Baden Baden กลายเป็นเมืองตากอากาศราคาแพงที่เหล่าไฮโซ

มักจะมาใช้ชีวิตแบบ Slow life… นาํท่านสู่เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํา้

เนคการ์ นาํเข้าชมปราสาทไฮเดลเบริ์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นํา้เนก็คาร์ ซึ่งสามารถ

มองเหน็วิวทวิทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสามสร้างด้วยหินทรายสแีดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืน

เดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยคาํสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกดิแด่พระมเหสอีลิ

ซาเบธ ซึ่งสร้างเสรจ็ภายในคนืเดยีว ชมความย่ิงใหญ่ของถงัไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมคีวามจุถงึ 220,000 ลิตร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตุด๊การด์ เมืองใหญ่เป็นอนัดับหก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทาํให้เมืองแห่งนี้ กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนํา

ระดับโลกอย่าง พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคการ์ด และไอบีเอม็ นอกจากนี้ สตุตการ์ดยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของเมืองที่มี

ธรรมชาตอินังดงาม...นาํท่านเข้าชม พพิธิภณัฑร์ถปอรเ์ช่ พิพิธภัณฑร์ถสดุหรู ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ของ

อาคารที่ทนัสมัย โฉบเฉ่ียวเหมาะสมกบัเป็นพิพิธภัณฑร์ถสุดหรูระดับโลก โดยตัวอาคารแห่งนี้ ได้รับการออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย โดยเน้นกระจกให้เกดิแสงเงาทั้งกลางวันและกลางคืน สาํหรับภายในมีการจัดแสดง

รถยนตพ์อร์ชมากกว่า 80 รุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกอย่างรุ่น 365 จนมาถงึรุ่นใหม่ล่าสดุ โดยแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 

3 ส่วนหลัก คือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงผลงานการ

ออกแบบรถยนตข์องเฟอร์ดนิานด ์พอร์ช อกีด้วย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง   

ท่ีพกั   LE MERIDIEN STUTTGART HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)    สตุด๊การด์  - ร็อทเทนเบริก์ โอบ เดอร ์ เทาเบอร ์– นูเรมเบริก์        

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ ร็อทเทนเบิรก์ โอบ เดอร ์เทาเบอร ์เมอืงเลก็แต่เตม็เป่ียมไปด้วยความโรแมนติก ตั้งอยู่ริมแม่นํา้

เทาเบอร์ อาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาได้อย่างสวยงาม บ้านหลังงามที่มสีสีนัสวยงาม สร้างในสไตล์โกธคิและเรอเนส

ซองซ์ บ้านโครงไม้ซงุหลังคาหน้าจั่วตั้งเรียงรายตดิกนั  ชม ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็นสง่ากลางจัตุรัส

ตลาด ตวัอาคารเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือก

ซื้อสนิค้าที่ระลึกมากมายบริเวณจัตรัุสตลาดแห่งนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิรก์ ชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จาก

สมัพันธมติร แต่ปัจจุบนัได้ทาํการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชม เมา้ทฮ์าล ์(Mauthalle) โรงเกบ็ส่วยภาษี

อากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อกีแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก บา้นนสัเซา (Nassau house) หนึ่งใน

ตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสงูสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี การก่อสร้างภายนอกตกแต่งให้ดูเป็นป้อม

ปราการซึ่งคาดว่าเป็นที่พาํนักของขุนนางชนชั้นปกครองแต่ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆว่าเกี่ยวข้องในราชวงศ์นัสเซา 

ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (ST. Lorenzkirche) จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมี

ตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาํเมือง อนัถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สดุใน ประเทศเยอรมนี ชมโบสถ์พระแม่มา

เรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคอื นาฬกิาตุก๊ตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตวันาฬกิา และตุก๊ตาประดับนี้

ถูกสร้างเพ่ิมเติมภายหลังในปีค.ศ 1509 ชมความงามของนํา้พุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoner Brunnen) สร้างขึ้น

ระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธคิ ในแต่

ละชั้นมรีปูป้ันประดบัอยู่รวมทั้งหมด 40 ตวั โดยรปูชั้นบนสดุเป็นรปูป้ันโมเสส และ 7 นักพยากรณ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน  

ท่ีพกั   LE MERIDIEN NUREMBURG HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)      นูเรมเบริก์ – วูซเบริก์ – Wertheim Village Outlet – แฟรงคเ์ฟิรต์        

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองวูซเบิรก์  จุดเร่ิมต้นของเส้นทางถนนสายโรแมนตกิจรดเมอืงฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอนัดบั 

1 ของประเทศ มแีม่นํา้สายสาํคญั คอืแม่นํา้ไรน์ไหลผ่าน จากนั้นนาํท่านชม โบสถ ์Marienkapelle มาเรียนคาเปลลา 

เป็นโบสถโ์กธคิตอนปลายที่ใช้สแีปลกตากว่าที่เคยเหน็ เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1377 มาเสรจ็สิ้นเอาเมื่อปี ค.ศ.1480 

โดดเด่นด้วยตวัอาคารสแีดงขาว เป็นโบสถท์ี่สาํคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืงวูซเบร์ิก... จากนั้นข้ามสะพานหินเก่าแก่ข้าม

แม่นํา้ไรน์ (AlteMainbruecke) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 สะพานที่มคีวามคึกคักเป็นอย่างมาก สองฝั่งของสะพาน

จะเรียงรายไปด้วยรูปป้ันเทพที่สาํคัญ นาํท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการ ชอป

ป้ิงเอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชั้นนาํไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH 

RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ 

จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงต์เฟิร์ต  สู่ จัตุรัส

โรเมอร์ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ความสาํคัญของที่แห่งนี้ มี เดอะไคเซอร์ซาล หรือห้อง

จักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอนัย่ิงใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นนํา้พุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็นบ้าน

โครงไม้สมยักลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถพ์อลถอืเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงประเทศไทย… จากนั้นให้ท่านได้เดิน ย่านถนน ZEIL ที่มี

ห้างสรรพสนิค้าและร้านค้าที่รวมแฟชั่นชั้นนาํมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอธัยาศัย... 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง   

 



ท่ีพกั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9) แฟรงคเ์ฟิรต์– สนามบิน - TAX REFUND     

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า TAX REFUND คืนภาษีก่อน

การเช็คอิน  

14.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 921  

 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10)  กรุงเทพฯ  

06.25 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ... 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาต่อท่าน ราคาบตัรหลกั ราคาบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 178,800.- 175,800.- 176,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 168,800.- 165,800.- 166,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 158,800.- 155,800.- 156,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 148,800.- 145,800.- 146,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่านละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัราค่าบริการ ในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 15,000 บาท ** 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมาณ)  

1758 

1658 

1558 

1458 

280 

1458 

 

1758 

1658 

1558 

1458 

280 

1458 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีนํา้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 



เงื่อนไขการช าระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 30,000.- บาท   

ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน  

 ช าระยอดมดัจ  า โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั  

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

http://www.leelawadee.holiday/


 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจํา เ ป็นหรือสุดวิสัย  อาทิ การล่าช้าของสายการบิ น , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัย

ธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตาํแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 
 
 

 


