
“GRACE OF

วันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562
20-30 มิถุนายน / 12-22 กรกฎาคม

26 ก.ค. – 5 ส.ค. / 10-20 สิงหาคม 2562

ลีลาวดี... เตรียมความ EXCLUSIVE
ไว้บนเส้นทางที่ได้รับการกลา่วขานว่า 

“โรแมนติกที่สุดในเยอรมัน”

GERMANY”

TOP OF GERMANY ยอดเขาซุกสปิตเซ่

ปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก



วันแรก... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ ลัดฟ้าด้วย 
“สายการบินไทย”

22.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร และอ านวย
ความสะดวกในการ CHECK IN

23.45 น. ทะยานสู่ประเทศเยอรมนี ด้วยเที่ยวบิน TG 920
(ใช้ระยเวลาการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง
06.25 น.  ถึง สนามบินแฟร้งเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

“GRACE OF GERMANY”



เมืองไบรอยท์ เมืองแห่งเสียงเพลง
“Bayreuth”

“GRANCE OF
GERMANY”

บนแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองที่ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการเสพย์งานศิลปะและโอเปร่า สภาพบ้านเมืองที่ยังคงความงดงาม
และคลาสสิคตามแบบฉบับในยุคกลาง และ 1 ในความงดงามแห่งไบรอยท์นั้น คงหนีไม่พ้น Margravial Opera 
House สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1744 - 1748 เป็นโรงละครสมัยศตวรรษที่ 18 โรงละครยุคบาโรคที่สวยงามที่สุด
ในยุโรป จนท าให้ได้รับเลือกเป็นมรดกโลก และความงดงามนี้เอง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน เดินทางสู่
เมืองไบรอยท์ เมืองเล็กๆ นักประพันธ์อุปรากรชื่อก้องโลก ทั้ง ริชาร์ด วากเนอร์ และ นักเปียโนรูปหล่ออย่าง 
ฟรานซ์ ลิสต์ เลือกใช้บั้นปลายชีวิตที่นี่ และสร้างความคลาสสิคจากเสียงดนตรีให้คงอยู่จวบปัจจุบัน



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง ในภัตตาคารสุดน่ารักของเมืองไบรอยท์ 

น าท่านเดินทางสู่... นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน... 
หากท่านเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบ

ในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปู และหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หรือถ้าในฤดูหนาว ภาพเบื้องหน้าจะ
กลายเป็นหิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง คงต้องไม่พลาดการเยี่ยมชม นูเรมเบิร์ก เสมือนเมืองแห่ง
เทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ท่านสามารถพบเห็นปราสาทแสนสวยอยู่บนเนินเขาได้
ทั่วไปในเขตแคว้นนี้ น าท่านเข้าชม ปราสาทนูเรมเบิร์ก หรือ Kaiserburg Castle ปราสาทในเทพนิยายตั้งอยู่
บนยอดเขาสูง ท่ามกลางหมู่ป่าสนที่รายล้อมป้องกันภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย เมื่อขึ้นไปชมที่ด้านบนปราสาทก็จะ
ท าให้อดเคลิบเคลิ้มไม่ได้ว่าเรานั้นเสมือนเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายของปราสาทแห่งนี้ 



จากนั้น น าท่านชมเมืองโดยรอบ เริ่มจาก บริเวณตัว
เมืองเก่า ที่ถนนทางเดินจะปูหินแบบยุคกลาง ท าให้อด
นึกถึงวันเวลาในอดีตอาคารรัฐสภาที่มีสถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิค บ้านเรือนแบบทิวดอร์ดูสวยงามรับกับ
โบสถ์สไตล์โกธิคที่ดูอลังการ โบสถ์ประจ าเมืองที่อยู่มา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ณ ที่แห่งนี้มีให้ดูกันอย่างไม่รู้เบื่อ
ไม่ว่าจะ เป็น โบสถ์ เนต์ลอเรนซ์ ที่มีน้ าพุสวยที่ชื่อ 
Schoner Brunnen น้ าพุที่นี่หากใครต้องการอธิษฐาน
ก็ให้หมุนแหวนที่น้ าพุ 3 ครั้ง ก็จะได้สมใจ โบสถ์เซนต์
อลิซาเบ็ต หรือว่าจะเป็น โบสถ์เซนต์คลาร่า ก็มีความ
งดงามไม่แพ้กัน



ที่พัก 

บริการอาหารค่ า ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของ
ไส้กรอกเยอรมัน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มากว่า 
600 ปี ไส้กรอกย่างกับถ่านไม้บีช เสิร์ฟพร้อมกะหล่ าปลี
ดอง และ ขนมปัง ตบท้ายความอร่อยด้วยขนมหวาน 
อย่าง Apple Strudel

Le Meridien Grand Nuernberg Hotel 
หรือเทยีบเท่า



ที่ยังคงโดดเด่นทั้งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เกบ็รักษาเอาไว้ได้อย่างดี 
น าท่านชมเมือง สถานที่แรกคือ อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซึ่ง
ตั้งอยู่ในกลางของสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใชข้้ามแม่น้ าเร็กนิทซ์ (Regnitz River) 
ซึ่งเป็นมุมที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดของเมืองแบมเบริ์ก

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแบมเบิร์ก หรือชื่อเป็นทางการว่า    
มหาวิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger Dom St. Peter 
und St. Georg) สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น
ในย่านเมืองเก่า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เสิร์ฟในสไตล์พื้นเมือง 

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

“เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG)”
...เมืองมรดกโลก 



Wurzburg
จากน้ันเดินทางสู่ เมืองวูซเบิร์ก จุดเริ่มต้นของเส้นทาง
ถนนสายโรแมนติก เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของ
ประเทศ มีแม่น ้าสาย ส าคัญ คือแม่น ้าไรน์ไหลผ่าน จากนั้น
น าท่านเข้าชม เรสซิเดนส์ ออฟ เวิร์ซบวร์ก อดีตท่ีประทับ
ของ Prince Bishop ซึ่งจัดว่าเป็นพระราชวังท่ีงดงาม
มากแห่งหนึ่งของยุโรปและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย 
ภายในมีห้องโถงท่ีงดงาม และมีภาพเฟรสโก้ บนเพดานท่ี
ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง จากนั้นผ่านชม มหาวิหาร St.Kilian
อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ข้ามสะพานหินเก่าแก่ข้าม แม่น ้าไรน์ 
(AlteMainbruecke) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1473 ที่ท่าน
จะเห็นป้อมปราการมาเรียนแบร์ก (Fortress 
Marienberg) ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา… เที่ยวอย่าง
สบายๆ ไม่เร่งรีบ ใช้เวลากับแต่ละสถานท่ีให้อย่างเต็มที่ 
ละเลียดความงามของแต่ละเมืองอย่างเต็มอ่ิม

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Würzburger Hof

หรือระดับเทียบเท่า



โรเธนเบิร์ก
(Rothenburg ob der Tauber)

ออบ เดียร์ ทาเบอร์

น าท่านเดินทางสู่... โรเธนบวร์ก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี มีก าแพง
เมืองล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 หอ ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค และ
เรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบ เยอรมัน ขนานแท้ และยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด การเดินเล่นในเมืองนี้ 
จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” (Outdoor Museum) ไม่พลาดกับจุดถ่ายรูปสุดฮิต
อย่าง จัตุรัส Planlein ถนนสุดน่ารักที่ทอดยาวต่อจาก Castle Gate หรือจะทดลองขนมขึ้นชื่ออย่าง Schneeball
หลากหลายรส ก็น่าจะสนุกไม่น้อย  

วันที่สี่ของการเดินทาง เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



และบริการอาหารค่ า ในบรรยากาศสุด โรแมนติก

ที่พัก... 
TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL

หรือระดับเทียบเทา่ 
“NIGHT WATCHMAN”

“กิจกรรมพิเศษ”
การเดินชมเมืองยามค่ าคืน กับ

Night Watchman ผู้ชายที่หลุดออกมาจากยุค
กลาง ถือหอกปลายขวาน และตะเกียงโบราณ 
พร้อมบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร ์และ
ต านานเล่าขานของเมืองให้กับผู้มาเยือน

BOUTIQUE HOTEL
ใจกลางย่านเมืองเก่า เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนใน
บรรยากาศความคลาสสิคแห่งยุโรปยุคกลาง



วันที่ห้าของการเดินทาง

“ฉันได้ท าหัวใจหล่นหายไว้ที่ ไฮเดลเบิร์ก”

ค ากล่าวจากนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมืองแห่งนี้ ถือ
เป็นค าพูดที่บรรยายถึงความงดงามของเมืองเก่าแก่แห่ง
นี้ การเที่ยวชมความงดงามของตัวเมืองไปตามถนน
สายหลักของเมืองที่บางส่วนได้กลายเป็นถนนคนเดินและ
ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆในประเทศ
เยอรมนี รวมไปถึงย่านประวัติศาสตร์ของเมืองที่ยังคง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น 

เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

กลางวัน.... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

HEIDELBURG



ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการ

ท่องเที่ยวมากที่สุดสร้างขึ้นในสไตล์โกธิค และเรอเนสซองซ์ 
แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกท าลายไปบ้าง แต่ยังคงสภาพ
ความสง่างามเหนือแม่น้ าเนคการ์ นอกจากความงดงาม
ภายในปราสาทแล้ว ไฮไลท์ของที่น่ี คือ ถังไวน์บรรจุขนาด 
50,000 ลิตร ที่ตั้งคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน
อย่างไม่ขาดสาย... จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมความ
งดงามของเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างเต็มท่ี ดื่มด่ ากับ
บรรยากาศบ้านเมืองริมสายน้ า พร้อมความคลาสสิคที่
ยังคงเอาไว้ทุกอณู

ค่ า.... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก... Crowne Plaza Heidelberg Hotel หรือระดับเทียบเท่า



วันท่ีหกของการเดินทาง... เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

ท่านเดินทางเข้าชม เมือง สตุทการ์ด ส าหรับการท่องเท่ียวในเมืองชตุทท์การ์ทน้ัน จุดหมายปลายทางแรกท่ีคุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ 
ชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองชตุทท์การ์ท ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการ
ปรับปรุงใหม่อีกคร้ังในปี 1977 เป็นที่ต้ังของสถานท่ีส าคัญๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ปราสาทใหม่ (New Castle), พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ลานน้ าพุ, 
สถานีรถไฟหลัก และอ่ืนๆ... น าท่านผ่านชมเมือง

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พอร์ช ซึ่งออกแบบโดย Delugan Meissl
มีรูปลักษณ์โดดเด่น บริเวณจัดแสดงครอบคลุมพื้นท่ีถึง 5,000 
ตารางเมตร เต็มไปด้วยรถหายากและโมเดลที่หลากหลายใน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีรวบรวมการจัดแสดงรถพอร์ช 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 80 คัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับ
โลกของพอร์ชอย่างเต็มอรรถรส รวมท้ังยังมี Le Mans ท่ีเคยคว้า
ชัยในรายการแข่งขันทางเรียบมาแล้ว และดาการ์แรลลี่สุดหฤโหดแรงเร็ว
ทะลุโลก ซึ่งทางพอร์ช การันตีว่า รถทุกคันท่ีโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้ยังขับเคลื่อนได้อยู่
ค่ า บริการอาหารค่ า บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก LE MERIDIEN STUTTGART HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ปราสาทนอยชวานสไตน์
NEUSCHWANSTEIN CASTLE

เดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน ์ความโรแมนติก 
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ตัวปราสาทตั้งตระ
ง่านบนหน้าผา เสมือนหงส์สีขาวงามสง่าก าลังชูคอ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว ภายในถูกตกแต่งด้วยสีสัน
ต่างๆ ตามจินตนาการได้อย่างอลังการ เหมือนว่า

หลุดไปอยู่อีกโลกก็ว่าได.้.. 

กลางวนั... บริการอาหารกลางวนั บริเวณ
ปราสาท เพื่อใหท้กุทา่นไดช้มความงามของ

ปราสาทได้อย่างเต็มที่

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Mercure Garmisch-Partenkirchen Hotel หรือระดับเทยีบเท่า

น ำท่ำนเช้ำชมภำยในปรำสำท ที่ตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของ
พระเจ้ำลุดวิกที่ 2 ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชม ห้องทรงงำน, 
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต ชมควำมงดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะ
บรรยำย แม้กระท่ังรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ ำลองแบบไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดของ
เยอรมัน... Garmisch-Partenkirchen ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นประตูสู่ยอดเขำที่สูงที่สุดในเยอรมัน



“ซุกสปิทเซ่” (Zugspitze)
ยอดเขำที่สูงที่สุดในเยอรมนั ชมทิวทัศน์สวยงำมของทะเลสำบไอบ์ สีน้ ำเงินเข้มสุด
สวย แวะขอพร ณ โบสถ์มำเรีย ฮิมเมลฟำร์ท ได้ชื่อว่ำเป็นโบสถ์ที่สูงทีสุ่ดใน
เยอรมนี ยอดเขำซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) หรือ "Top of Germany" ด้วยควำม
สูง 2,962 เมตร ตั้งอยู่บนเทือกเขำแอลป์ ในวันที่อำกำศดีสำมำรถเหน็ยอดเขำ
ต่ำง ๆ ในเทือกเขำแอลป์มำกกว่ำ 400 ยอดใน 4 ประเทศคือเยอรมน,ี ออสเตรีย 
สวิสเซอร์แลนด์และอิตำลี เดินทำงขึ้นชมด้วย Cogwheel train ชมวิวสวย ๆ 2 
ข้ำงทำง ก่อนต่อกระเช้ำขึ้นไปจุดสูงสดุของเยอรมนี

วันที่แปดของกำรเดินทำง... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน บนยอดเขำ



Berchtesgaden
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 
เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักทอ่งเที่ยวนิยมใช้ เลาะ
เลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ
ส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสรา้งอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์ส
ตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก The Kempinski Berchtesgaden หรือระดับเทียบเท่า



วันที่เก้าของการเดินทาง...           
เช้า “อาหารเช้า” ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม... เดินทางเข้าสู่เมอืงมวินิค

น ำท่ำนเข้ำชม สนำมกฬีำ Allianz Arena ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค. ศ. 2005 เป็น
สนำมฟุตบอลขนำดใหญ่ โดยใช้ทุนสร้ำงถึง 340 ล้ำนยูโร สเตเดียมแห่งนี้
ถูกสร้ำงมำเพื่อซัพพอร์ตทีมเอฟซีบำเยิรน์ มิวนิค สเตเดียมแห่งนี้สำมำรถจุ
คนได้ถึง 90,930 คน ทั้งนั่งและยืนในเกมแมตซ์ใหญ่ระดบัชำติ อีกหนึ่งอย่ำง
ที่ผู้ออกแบบและเจ้ำของที่นี่ภูมใิจ คือ จอ LED Video Walls ที่มีขนำดใหญ่
ถึง 16: 9 กว้ำง 42.5 เมตร พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ครบครัน 
และไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คอื FC Bayern Erlebniswelt พิพิธภัณฑ์สโมสรที่
ใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี ที่รวบรวบไว้ตั้งแต่กำรก่อตั้งทีม ประวัติผู้เล่น ทั้ง
เก่ำและใหม่ รวมไปถึงของใช้ของสะสมของคนในทีมอีกด้วย แฟนๆ เสือใต้ 
เอฟซีบำเยิร์น มิวนิค



อิสระ ณ สถำนท่ีช้อปป้ิงแบรนด์เนมใจกลำง
กรุงมิวนิค ณ ถนนแมกซมิเิลยีน ได้ชื่อว่ำเป็น
ถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี จำกนั้น
เดินต่อสู่ จัตุรัสมำเรยีนศูนย์กลำงของยุคเกำ่
และยุคปัจจุบันท่ีผสมผสำนสถำปัตยกรรม
และวัฒนธรรมได้อย่ำงลงตัว รอบจัตุรัสนี้
ถูกโอบล้อมไปด้วยสิ่งก่อสร้ำงที่ส ำคัญของ
เมืองมิวนิค อย่ำง หอคอยอิฐคู่ของวิหำรเฟ
รำเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมือง
มิวนิคท่ีโดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุก
ทองค ำ... พร้อมถ่ำยภำพกับ เฟรำเอนเคียร์
เชอร์ โบสถ์พระแม่มำรีทรงหัวหอมคู่ อิสระให้
ท่ำนได้ชอ้ปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง
มำกมำย บนถนนแม็กซิมิเลียน ถนนแบรนด์
เนมชื่อดังของเมืองมิวนิค



ค ่า บริการอาหารค ่า
Ratskeller München Restaurant 
เริ่มจำก Pretzel กรอบนอกนุ่มใน เค็มก ำลังพอดี ทำนคู่กับเนยจดื เป็นออร์เดิร์ฟ เรียกน้ ำย่อย ก่อนจะตำมด้วย ขำหมูในสไตล์เยอรมันแท้ 
เสิร์ฟพร้อมซอสต้นต ำรับ และมันบด ถือเป็นเมนูยอดนิยม ตบท้ำยด้วยขอหวำนแสนอร่อย

ที พัก PULLMAN MUNICH HOTEL หรือระดบัเทยีบเทำ่



วันที่ สิบ
ของกำรเดินทำง.... 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND

14.25 น. กลับสู่ไทยด้วยเที่ยวบิน TG 925
พร้อมดูแลตลอดการเดินทาง

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง... 

06.05 น.  
เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานสนามบิน
สุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชกิบัตรหลกั สมาชกิบัตรเสรมิ

ผู้ใหญ่
เด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่1ท่ำน)
เด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ )
พักเดี่ยวเพิม่
มีตั๋วแลว้ (ผู้ใหญ)่ลด
ตั๋วบสิสเินส (ผู้ใหญ)่ ท่ำนละ

198,900.-

188,900.-

179,900.-

169,900.-

35,900.-

26,000.-

98,760.-

195,900.-

185,900.-

176,900.-

166,900.-

35,900.-

26,000.-

98,760.-

196,900.-

186,900.-

177,900.-

167,900.-

35,900.-

26,000.-

98,760.-

อัตรำค่ำบรกิำร

** ขอสงวนสทิธิ์ผูเ้ดนิทำง 15 ท่ำนขึน้ไป **
หำกมจี ำนวนผู้เดนิทำง 10-14 ท่ำน ขอสงวนสทิธิ์เพิม่คำ่บรกิำรทำ่นละ 20,000.-
หำกมจี ำนวนผู้เดนิทำง 8-9 ท่ำน ขอสงวนสทิธิ์เพิม่คำ่บรกิำรทำ่นละ 30,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 

2,500,000 บาท

ประเภทผู้เดินทาง 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 )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,959.-
1,859.-
1,769.-
1,669.-
359

1,669.-

1,959.-
1,859.-
1,769.-
1,669.-
359

1,669.-

คะแนน ส่าหรับสมาชิก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ :การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่สัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใชร้ถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ
ขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบางรายการทัวรห์รือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยื่นวซ่ีาแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพา
สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผูเ้ดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิม่เตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอ
ค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซื้อตั๋วหรอืช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นวา่รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
การเปล่ียนแปลงของโรงแรมทีพ่กั หรือการปรับเปลีย่นรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน 
หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านงึถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปดิท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะ
สลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทา่น อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็
ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบนิแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัว
ตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหนง่ที่นัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผอ่นแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรม
ของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


