
 

มื้อแรกขอน าท่านขอน าท่านชิมและลิ้มลองไปกับเมนูเป็ดย่างพร้อมไส้กรอกรมควันสไตล์เยอรมันย่านใจกลางเมือง  

“Augustiner am Dom” 

 

 
 
 
 

 
 

 
โปรแกรมพิเศษส าหรับทุกท่าน ที่ทางลีลาวดีพร้อมมอบให้จากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอให้ท่านในระดับมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 
ความสุข ในการกิน ร้านอาหารทุกร้านเราได้ใช้ความเป็นลีลาวดีคัดเลือกอาหารอัพเกรดดีๆมาให้ท่าน 

ความสุข ในความทรงจ ากับทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณ ์
ความสุขในการบริการ สุดประทับใจที่ท่านจะได้รับ ที่ทางทีมงานเราตั้งใจมอบให้กับท่าน  

ลีลาวดี ...ลีลา ที่เป็นตัวคุณ 
 

ก าหนดการเดินทาง                 28 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558  
วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั)  

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตทูางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 2)  
 สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารตา่งๆ  
00.50 น. นําคณะออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 
 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)             มิวนิค – ชมเมืองมิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟุซเซ่น 

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั (ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 11 ชัว่โมง 25 นาที) หลงัผ่านการตรวจคน

เขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ Kempinski Vier Jahreszeiten Hotel  
 นําท่านเดินทางสู่ มิวนิค สู่ จตุัรสัมาเรียน  ศนูยก์ลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบนัท่ี

ผสมผสานสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมกนัไดอ้ยา่งลงตวั รอบจตุัสรสัน้ีถูกโอบลอ้มไป

ดว้ยอาคารและส่ิงก่อสรา้งท่ีสาํคญัของเมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็น หอคอยอิฐคู่

ของวิหารเฟราเอนเคียรเ์ชอร ์สญัลกัษณข์องเมืองมิวนิคท่ีโดดเด่นดว้ยโดมทรงหวัหอม

จุกทองคาํ... พรอ้มถ่ายภาพกบั  เฟราเอ่นเคียรเ์ช่อ  โบสถพ์ระแม่มารีทรงหวัหอมคู่ 

สรา้งดว้ยอิฐสีแดง สงู 99 เมตร เป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของมิวนิค.. . อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

ช่ือดงัมากมาย บนถนนแม็กซิมิเลียน ถนนแบรนดเ์นมช่ือดงัของเมืองมิวนิค ตลอดสองขา้งถนนจะเต็มไปดว้ยแบรนดด์งั 

อาทิ CHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, DIOR หรือเป็นรา้นนาฬกิาช่ือดงัมากมาย ต่างรวบรวมอยูบ่นถนนแห่งน้ี 

 
 



 

คืนแรกของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมในเมืองฟุซเซ่น เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับบรรยากาศ
ของเมืองแห่งความโรแมนติคนี้ พร้อมบริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

       “Luitpoldpark Hotel ”  หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่เมือง ฟุซเซ่น เพื่อเดินทางเขา้ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์  ( เยอรมนั : Schloss 
Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย  ประเทศเยอรมนี  สรา้งใน

สมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี  2 แห่งบาวาเรีย  ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่ง

หน่ึงของโลก  และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา  ท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์  

และโตเกียวดิสนียแ์ลนด์  รวมไปถึงท่ีแดนเนรมิต พระเจา้ลุดวิกท่ี  2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงคใ์ห้

จดัสรา้งเพื่อเป็นท่ีประทบัอยา่งสนัโดษ  ห่างจากผูค้น  และเพื่ออุทิศใหแ้ก่กวีช่ือริชารด์  วากเนอร์ ผูซ่ึ้ง

เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์ร่ืองอศัวินหงษ์  (Swan Knight Lohengrin) 
ดงัน้ันปราสาทแห่งน้ีจึงไดร้บัการตกแต่งตามเร่ืองร่าวในบทประพนัธด์งักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดร้บัการ

ออกแบบโดยคริสเตียน  แยงค์ (en:Christian Jank) ซ่ึงเป็นนักออกแบบทางการละคร  มากกว่าท่ีจะเป็นสถาปนิกทุกวนัน้ีมี

นักท่องเท่ียวเดินทางไปเยีย่มชมปราสาทแห่งน้ีถึงปีละ 1.3ลา้นคน โดยมากถึงวนัละ 6,000 คนในช่วงฤดรูอ้น   

จากนั้นน าทา่นเขา้สูโ่รงแรมของเมือง ฟุซเซ่น เมืองเล็กๆท่ีจะท าใหท้า่นรูสึ้กมีความสุขไปกบัเมืองน้ี 
 

  
        
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)       ฟุซเซ่น – ทะเลสาบป่าด า ทิตซีิ  – พิพิธภณัฑ ์รถเบนซ ์- สตทุการด์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางเขา้สู่ทะเลสาบ ทิติซี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม ใหท่้านไดแ้วะชมทะเลสาบป่าดาํของเมืองเยอรมนั

ท่ีเท่ียวอีก ท่ีหน่ึงท่ีเมื่อคุณมาเยอรมนัน้อยคนนักท่ีจะไดเ้ขา้มาชมป่าดาํท่ีน้ี 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ JADE IN TITISEE เมนูอาหารพ้ืนเมือง  

น าทา่นเขา้สูก่ารทวัร ์ป่าด า แห่งทะเลสาบ ทิติซี  เป็น

ทะเลสาบแสนสวย ท่ีโอบลอ้มดว้ยความหนาแน่นของป่า

สน ป่าท่ีใครๆเรียกว่า  Black Forest ดว้ยความดาํทะมึน

ยามเมื่อมองมายงัป่าอนัรกทึบรอบนๆน้ันยงัมีเป็นบา้นท่ี

ตั้งอยูก่นัไม่หนาตามากนักยามเย็นเมืองมองผ่านแสงอา

ทิตท่ีสาดส่องกลบั บรรยากาศอยากใหทุ้กท่านไดเ้ห็นกนัมากมาย หลงัจากชมความงดงามกนัจนเพลินตา

แลว้ก็ถึงเวลานําท่านเดินทางต่อสู่เมือง  สตทุการด์ หากมีเวลา ก่อนจะถึงเวลาอาหารค า่นั้นน าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์ 

รถเบนซข์องเยอรมนัก่อนท่ีจะเขา้สูร่า้นอาหาร คารล์  เบนซ์ และกอตตลี์บ  เดมเลอร์  (Karl Benz and Gottlieb 
Daimler)สองนักประดิษฐท่ี์ต่างหลงใหลในสิ่งเดียวกนั  นัน่คือ การสรา้งยานพาหนะใหส้ามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้



 

คืนที่สองของการเดินทางเมืองแห่งศิลปะเมืองนี้คงพลาดไมได้หากจะได้พักอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองสตุทการ์ด เพื่อที่ท่านจะได้ออกมาเดินรับ
บรรยากาศของเมืองแห่งความโรแมนติคนี ้

“Hilton Garden Inn Stuttgart” หรือเทียบเท่า 
 
 
 

แรงงานจากมา้ในศตวรรษท่ี 19 เอมิล เยลลิเน็ก มีแผนท่ีจะสัง่ซ้ือรถยนตจ์าํนวน  36 คนั จากเดมเลอร์  โดยมีขอ้แมว้่าเดม

เลอรจ์ะตอ้งทาํใหร้ถยนตว์ิ่งไดเ้ร็วยิง่ขึ้ นจึงเป็นท่ีมาของการคิดตน้เคร่ืองยนตข์นาด  35 แรงมา้ในเวลาต่อมา  รถยนตรุ่์นน้ี

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นยานยนตย์ุคใหม่คนัแรกของโลกจะดว้ยความหลงใหลหรือสมรรถนะหรือความสวยงามก็ตามเอมิล  

เยลลิเน็ก ถึงกบัตั้งช่ือรถยนตรุ่์นน้ีว่า -เมอรเ์ซเดส-ตามช่ือบุตรสาวของตน ซ่ึงในภาษาสเปน  หมายถึงความสง่างามจากผู้

บุกเบิกยุคแรกเร่ิม  จนถึงชนรุ่นหลงัวิลเฮลม์  มายบคั (Wilhelm Maybach) วิศวกรยานยนตเ์บลา  เบเรนยี (Bela Barenyi) ผู้

คิดคน้ระบบความปลอดภยัในรถยนตบ์รโูน  แซกโก  (Bruno Sacco) นักออกแบบรถยนตฟั์นจีโอ  (Fangio) นักแขง่รถใน

ตาํนานมิคา ฮคัคิเนน (Mika Hakkinen) แชมป์โลกการแขง่ขนัรถ F1บุคคลเหล่าน้ี ลว้นแต่มีส่วนช่วยสรา้งสรรค์  ใหเ้มอรเ์ซ

เดส เบนซ ์เป็นอยา่งทุกวนัน้ี  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ม้ือน้ีใหท้า่นไดล้ิ้มลอง  Restaurant Ratskeller     
สเต็กไก่งวงลาดซอสข้ึนช่ือของเมืองน้ีอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)    สตทุการด์ – ชมเมือง – ไฮเดลเบิรก์ – ชมปราสาท 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัจากอาหารเชา้ นําท่านเดินทางเขา้ชมเมือง สตุทการด์ สาํหรบัการท่องเท่ียวในเมืองชตุททก์ารท์

น้ัน จุดหมายปลายทางแรกท่ีคุณจะตอ้งไม่พลาดไปเยอืน  คือ ชลอสสพ์ลาทซ์  (Schlossplatz) 
จตุัรสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองชตุททก์ารท์ ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี  1746 - 1807 และ

มีการปรบัปรุงใหม่อีกครั้งในปี  1977 เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญัๆมากมายไม่ว่าจะเป็น  ปราสาท

ใหม่ (New Castle) , พิพิธภณัฑศิ์ลปะ  , ลานน้ําพุ , สถานีรถไฟหลกั  และอื่นๆ นอกจากน้ีใน

ยา่นชานเมืองชตุททก์ารท์ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกจาํนวนหลายแห่ง  แต่ท่ีมากท่ีสุดก็คงจะ

เป็นปราสาทโบราณต่างๆ  เช่น ปราสาทSolitude , ปราสาท  Hohenheim , ปราสาท 

Rosenstein , พิพิธภณัฑ์ แต่ท่ีจะพลาดไม่ไดค้ือ  การไปเยอืน  พิพิธภณัฑเ์มอรซิ์เดส -เบนซ์ (Mercedes-Benz 

Museum) ซ่ึงเปิดใหเ้ขา้ชมครั้งแรกในวนัท่ี  19 พฤษภาคม ปี 2006 ตวัอาคารครอบคลุมพื้ นท่ีกว่า  16,500 ตาราง

เมตร (178,000 ตารางฟุต) ภายในจดัแสดงนิทรรศการเร่ืองราวท่ีมีมายาวนานกว่า  120 ปี ถึง 1,600 เร่ืองราว  และ

รถยนตใ์นรุ่นต่างๆกว่า 160 คนั โดยเฉพาะในปี 2007 มีนักท่องเท่ียวเขา้ชมกว่า 860,000 คนเลยทีเดียว  



 

คืนที่สามของการเดินทางเมืองค่ าคืนนี้ขอน าท่านพัก ณ โรงแรม มาตรฐานที่เราคัดมาให้ ณ นอกเมืองธรรมชาติของเยอรมัน 

    “NH Hirschberh Heidelberg” หรือเทียบเท่า 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีเลิศรส  

ช่วงบ่ายนําท่านเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิรก์ เมืองไฮเดลเบิรก์ หรือ ไฮเดลเบิรก์  ตั้งอยูใ่นรฐับาเดน -เวิรท์เทมแบรก์  ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั  ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่  เมืองทางประวติัศาสตรข์องไทยเมืองหน่ึง  เน่ืองจาก

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานันทมหิดล  รชักาลท่ี  8 ทรงประสติู  ณ เมืองน้ี  และอลัเบิรต์  ไอสไตน์  เคยมาเดินบน

เสน้ทางนักปราชญข์องเมืองน้ีแลว้  และเป็นเมืองมรดกโลก  UNESCO เน่ืองจาก  มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย  และเป็น

เมืองท่ีขึ้ นช่ือในเร่ืองของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มร่ืน ท่ีน่ี มีมหาวิทยาลยัไฮเดลแบรก์เป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่

สุด น าทา่นเขา้ชมปราสาท ไฮเดลเบิรก์  (Heidelberg Castle) 

ปราสาทเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวมากท่ีสุดของเมือง  โดย

ปราสาทถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปี  ค.ศ.1300 ในสไตลโ์กธิค  & เรอเนสซองซ์  

ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยใหนั้กท่องเท่ียว

สามารถเดินเล่นไดบ้ริเวณปารก์ของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญ่อยา่งตน้เบิช  

ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ มีอยูม่ากมาย  ในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาไดถู้ก

เปล่ียนแปลงใหเ้ป็นปราสาทเมื่อปีค .ศ 1544 แมป้ราสาทแห่งน้ีจะเคยถูก

เผาและทาํลายไปบา้งในสมยัสงคราม  และก็ยงัคงสภาพความสวยงามอยู่

เหนือแม่น้ําเนคการไ์ดจ้นกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี  

คํา่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ณ โรงแรม Zum Ritter St Georg in Heidelberg บริการทา่นดว้ยเมนู เสต็คหมูรมควนั 

พรอ้มไสก้รอกเยอรมนัรสชาตินุ่มนวลใหท้า่นไดชิ้มล้ิมรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง(5)                 ไฮเดลเบิรก์ – โรเทนบวรก์  - ชมเมืองอนัแสนโรแมนตคิ          
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทาง สูเ่มือง Rothenburg เมืองโรเทนบวรก์  หรือช่ือเต็มว่า โรเทนบวรก์  ออบ 

เดียร  ์เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) ซ่ึงแปลว่าเมืองโรเทนบวรก์ท่ีตั้งอยูข่า้งๆแม่น้ํา

เทาเบอร ์เพื่อป้องกนัการสบัสนกบัชื่อโรเทนบวรก์อื่นๆ  เมืองเล็กๆน่ารกัแห่งน้ีโอบอยูใ่นวงลอ้ม

ของกาํแพงเมืองเก่าท่ีทาํจากอิฐ ซ่ึงทางการเคา้อนุรกัษ์อยา่งเขม้งวด เรียกไดว้่า  เมื่อลอดผ่านซุม้

ประตเูมืองเขา้ไปแลว้น้ัน  เมืองท่ีตั้งอยูด่า้นหลงัของกาํแพงแห่งน้ีแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง

ใดๆเลยเป็นเมืองเล็กๆ  ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรีย  (รฐัท่ีมีเมืองมิวนิคเป็นศนูยก์ลาง ) ซ่ึง

ไม่ไดใ้กลเ้มืองใหญ่เมืองใดเป็นพิเศษการจะมาเท่ียวเมืองน้ีทาํไดโ้ดยการนัง่รถท่องเท่ียวเสน้ทาง



 

คืนทีส่ี่ของการเดินทางค่ าคืนนี้ขอมอบความพิเศษให้กับท่าน ไว้ด้วยการคัดสรรค์สิ่งที่ดีในระดับมาตรฐาน 

                                 “ Historik Hotel Gotisches Haus Garni Hotel”หรือเทียบเทา่ 

โรแมนติค หรือจะมาโดยรถไฟซ่ึงจะตอ้งต่อรถไฟหลายต่อ  แบบว่าตอ้งมีเวลาว่างและตั้งใจมาเท่ียวท่ีน่ีเลย ท่ีน่ีเวลาเดินใน

เมืองจะเสมือนเราไดม้าเดินอยูใ่นพิพิธภณัฑเ์มืองเก่า  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง หอ้งอาหารโรงแรมTilman  

นําท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีสวยงาม เหมือนเดินยอ้นไปเมืองแห่งเทพนิยาย MARKPLATZ ในชุมชน มีซอยเล็ก

ซอยน้อย มี RATHAUS ศาลากลางจงัหวดั รปูทรงเก่า ท่ียงัคงไวแ้ละอาคารบา้นเรือนสรา้งแบบผนังปนู

ประกอบบนคานไม ้ Fachwerk Haus ทางเดินเทา้แคบๆ เล็กๆ เป็นถนนเก่าอดัดว้ยกอ้นหินตดัเหล่ียม 

COBBLE STONE กนัลอ้รถมา้ล่ืนในตอนหิมะตก อิสระใหท่้านเดินชมเมืองสวยแห่งน้ี ตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะ

เป็น พิพิธภณัฑข์องเล่น หอนาฬกิา โดยเฉพาะตามรา้นคา้ต่างๆ ของเมืองจะมีป้ายรา้นคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของเมืองน้ี 

ค า่ บริการอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)           เมืองโรแมนตกิ โรเทนเบิรก์ – นูเรมเบิรก์ – มิวนิก  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูก่รุง นูเรมเบิรก์ เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยาย ท่ี

สวยงามดงัภาพฝัน  ไม่แพก้นั ...ปราสาท  หุบเขา ทางเดินโรยกรวด  หิมะร่วงหล่น  

บรรยากาศเหล่าน้ีคือยุโรป  ซ่ึงนูเรมเบิรก์  เมืองแห่งประวติัศาสตรใ์นแควน้บาวา

เรีย ประเทศเยอรมนี  มีครบ  เป็นเมืองใหค้นไปฮนันีมนูก็ได้  สุดแสนโรแมนติก  

เป็นเมืองแห่งยุคกลาง  ปราสาทราชวงั  และเป็นเมืองแห่งสงคราม  สองอยา่งน้ีก็

สาํคญัไม่แพก้นัราชาการต์นู  วอลท์  ดิสนีย์ คงยํา่ไปในดินแดนเหล่าน้ี  แลว้ร่าง

ภาพเป็นการต์นูและเทพนิยายชวนฝัน เมื่อเขาคิดจะทาํสวนสนุก  แน่นอน... เขามี

แม่พิมพข์องเมืองเหล่าน้ีอยูใ่นใจ มีเจา้หญิง เจา้ชาย แม่มด ผูร้า้ย ผูดี้ ร่วมผจญภยัท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก  สวยงาม

ทาํไมตอ้งไปนูเรมเบิรก์ นักเขยีน - Chris Howat จากหนังสือท่องเท่ียว  Food and Travel บอกไวว้่า แมนู้เร

มเบิรก์ หรือ เนือรน์แบรก์  ท่ีออกเสียงตามภาษาเยอรมนั  จะถูกระเบิดโจมตีแทบส้ินเมืองไปเม่ือครั้งสงครามโลกครั้งท่ี  2 

แต่เธอก็กลบัมาสวยงามเหมือนเดิม  น่าภมูิใจแทนคนเยอรมนั  ท่ีช่วยกนับรูณะฟ้ืนฟเูมืองแห่งประวติัศาสตรใ์หก้ลายเป็น

เมืองท่องเท่ียวไดอ้ีกครั้ง ถา้เป็นหนังสือ นูเรมเบอรก์ คงเต็มไปดว้ยหน้ากระดาษท่ีจดจารึกวนัวานท่ีผนัผ่าน  ความสุข ทุกข ์

ความขืน่ขม อยา่งยนืยาวมาหลายรอ้ยหลายพนัปี แลว้พอมาถึงหน้าสุดทา้ยก็จบอยา่งแฮปป้ีเอนด้ิง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองรา้นดงัของเมืองนูเรมเบิรก์ 



 

ค่ าคืนสุดท้ายของการเดินทาง ขอเลือกโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้ง แมกซิมิเลี่ยน ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับร้านต่างๆมากมาย 

“Hilton Munich Park Hotel”หรือเทียบเท่า 
 

 
 

ก็คงเหลืออยู่เมนูเดียวที่เรายังไมได้สัมผัสเมื่อมาถึงเยอรมันนั่นคือ ขาหมูเยอรมัน ค่ าคืนนี้เราจะพาท่านไปยังร้านขาหมูที่ดูดีที่สุดของเมือง ให้
ท่านได้รับรสรับบรรยากาศของอาหารอย่างเต็มที่ และส่วนตัวที่สุด ร้านนี้จัดว่าเป็นร้านขาหมูระดับ 4-5 ดาวก็ว่าได้หากท่านอยากรู้ว่าความ

พิถีพิถันของร้านนี้จะมาในรูปแบบใด ขอน าท่านเข้าสู่ร้าน 

“Ratskeller München Resturant” 

 

นําท่านเขา้สู่ มิวนิค ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3.00 ชม จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง  เร่ิมจากโรงละคร

แห่งชาติเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายสาํคญัคือ  ถนนแมกซิมิเลียนสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี  19 ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ี

สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี  หรือจะเดินไปท่ี หอระฆงัหรือท่ีเรียกว่า  Glockenspiel  ศาลาว่าการเมือง

หลงัใหม่ หรือ นอยเยอรทัเฮาส ์ (Neue Rathaus) จตุัรสัมาเรียมพลสัเป็นท่ีตั้งรา้นขายของแบรนดเ์นม

ราคาแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาวนักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดารา

หรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรุสัมาเรียน เป็นใจกลางเมืองเก่านักท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชม ตุ๊กตาเตน้ราํท่ีประดบัอยูบ่น

อาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถึงเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนัจะไดร้บัความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน

เน่ืองจากจะมีการแสดงการออกมาเตน้ของตุ๊กตา ณ หอระฆงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง(7)      มิวนิก – ชมเมือง ชอ้ปป้ิง–สนามบินมิวนิก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ มิวนิค สู่ จตุัรสัมาเรียน  ศนูยก์ลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบนัท่ีผสมผสาน

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมกนัไดอ้ยา่งลงตวั รอ บจตุัสรสัน้ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยอาคารและส่ิงก่อสรา้งท่ี

สาํคญัของเมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียรเ์ชอร ์สญัลกัษณข์องเมือง

มิวนิคท่ีโดดเด่นดว้ยโดมทรงหวัหอมจุกทองคาํ... พรอ้มถ่ายภาพกบั  เฟราเอ่นเคียรเ์ช่อ  โบสถพ์ระแม่มารี



 

ทรงหวัหอมคู่ สรา้งดว้ยอิฐสีแดง สงู 99 เมตร เป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของมิวนิค.. . อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย บนถนนแม็กซิมิเลียน ถนนแบรนดเ์นมช่ือดงัของเมืองมิวนิค ตลอดสองขา้งถนนจะเต็มไป

ดว้ยแบรนดด์งั อาทิ CHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, DIOR หรือจะเป็นรา้นนาฬกิาช่ือดงั

มากมาย ต่างรวบรวมอยูบ่นถนนแห่งน้ี  

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้าํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน  
14.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 925  

 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)    กรุงเทพฯ  

06.45 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ... 

ลีลาวด ีฮอลิเดย์
ลีลา....ทีเ่ป็นตัวคณุ



อตัราค่าบริการ       28 ธนัวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ลดราคาทา่นละ 

139,500.- 

132,500.- 

125,500.- 

118,500.- 

35,000.- 

25,000.- 

134,500.- 

127,500.- 

120,500.- 

113,500.- 

35,000.- 

25,500.- 

137,000.- 

130,000.- 

123,000.- 

116,000.- 

35,000.- 

25,500.- 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง (ชั้นธุรกิจเทา่นั้น) สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน  

1345 

1275 

1205 

1135 

350 

1090 

1345 

1275 

1205 

1135 

350 

1090 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

7. ค่าบริการรถรบัหรือส่ง บา้น – สนามบินสุวรรณภมูิภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 20,000.- บาท   

   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผำ่นธนำคำร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 
ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั 

          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 - 6 
          ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ  ากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที ่ 981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
 

การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 



 

เอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่า 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้ นไป)       

     โปรดตรวจดอูยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ทาํงาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองตาํแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู) 

a.       กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รบั  

          กระแสรายวนั) และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัทาํหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

           ออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ้่าย  1.

           สาํเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีท่ีอายุตํา่กว่า 20 ปี  

6.  สาํเนาใบสาํคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) สาํเนาใบสาํคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนังสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใด

ท่านหน่ึง ทาํท่ีเขต หรืออาํเภอเท่าน้ัน พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จาํเป็นตอ้งยดึมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทาง ท่ีเคยเดินทางแลว้มี ประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น , หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะ

ทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมอีายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะ ลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อ ไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการ แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย  (กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น  

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไมช่าํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่ลกูคา้

ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า ก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบต่อการ ท่ีท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของ ทวัรน้ั์นๆ หากท่าน ผูเ้ดินทางซ้ือ

ตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนั ดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว  (ไฟนอลโปรแกรม ) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียว ดงักล่าว ไม่ตรงตาม ความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั  หรือการปรบัเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 

วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ 

การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประทว้ง , การจลาจล, ภยัธรรมชาติ , อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคาํนึงถึงความปลอดภยั และ รกัษาผลประโยชน์ของ

ท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน

กรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งท่ี

นัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่

คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 


