
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวย ยุโรปตะวันออก ดินแดนที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม  

อิ่มเอมกับธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนท ำให้ได้รับกำรยกย่องให้เป็น “มรดกโลก”  

ละเลียดไปกับสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่ม  

เหนือระดับด้วยกำรเดินทำงชัน้ธุรกิจ (BUSINESS CLASS)   

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   10-19 เมษำยน 2561                                         

วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)  

22.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2) 

สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำของบริษัท ฯ รอต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2)           มิวนคิ – โฮเฮนชวำนเกำ – นอยชวำนสไตน์– เบิร์ชเทสกำเด้น 

00.50   น. น ำคณะออกเดินทำงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG924    

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 11 ชั่วโมง 25 นาที) หลังผ่านการตรวจคน

เข้าเมือง และศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิว

ปราสาทท่ีดีท่ีสุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ท่ีประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชม

ทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่น มีทะเลสาบและธารน  าล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทท่ีตกแต่งไว้อย่างอลังการ 

ปราสาทนี สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์

ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต ชม

ความงดงามของปราสาทท่ียากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบไปเป็นปราสาทใน

เทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกำเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทาง

เก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี ถูกก่อตั งขึ นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ

ส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

ที่พัก  KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง  (3) เบิร์ชเทสกำเด้น – ชมเหมืองเกลือพร้อมกิจกรรม – ฮัลล์สตำทท ์
 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบรำณ เหมืองเกลือท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปี และยังคงใช้เป็น

โรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบัน โดยนักท่องเท่ียวจะได้นั่งกระเช้าขึ นไปด้านบนต่อด้วยรถไฟฟ้าและท่านต้องต่างกายแบบ

เดียวกับคนงานในยุคเก่าเข้าไปชมลึกลับใต้ดินของเหมืองเกลือและเข้าไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเกลือและน  าเกลือตั งแต่

สมัยโบราณถึงปัจจุบันจากนั นก็จะให้ท่านได้สไลด์ลงมาจากชั นบนทีละระดับ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

บ่ำย จากนั นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลล์สตำทท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน ตัวเมืองมีความ

น่ารักเป็นอย่างมาก ฉากหลักเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองตั งอยู่ริมทะเลสาบ Hallstatter See ลดหลั่นตามระดับ

ความสูง ให้ความรู้สึกเหมือนสวยลอยฟ้า โดยเมืองเล็กๆ แห่งนี ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก

... เพลิดเพลินกับความน่ารักของบ้านเรือนและผู้คน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื อสินค้าท่ีระลึก... หรือถ่ายภาพความความ

สวยงามสีสันของบ้านแต่ละหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 ค่ า บริกำรอำหำรค่ ำ ณ โรงแรมที่พัก บริกำรท่ำนด้วยเมนูพ้ืนเมือง 



ที่พัก SEEHOTEL GRUNER BAUM HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเท่ำ 

  ** ข้อแนะน าของ โรงแรมนี  แนะน าว่าคืนก่อนหน้าท่ีเวียนนาควรจะจัดกระเป๋าใบเล็กไว้ 1 ใบส าหรับพักท่ีนี่ **  

เนื่องจำกโรงแรมที่ได้มำตรฐำนในเมืองฮัลสตำทท์มีจ ำนวนน้อย อำจไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว อ ำจ

จ ำเป็นต้องเปลี่ยนเมืองในกำรพักค้ำงแรม ซึ่งทำงบริษัทจะคัดเลือกโรงแรมที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง  (4)  ฮัลล์สตำทท์ – เวียนนำ – ช้อปปิ้งถนนคำร์ตเนอร์ 

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั นเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองท่ีม่ังคั่งด้วยศิลปะและการ

ดนตรีระดับโลก” ชื่อเสียงนี เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีได้ใช้ช่วงชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงาน

ฝากไว้ท่ีนี่เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิกฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse 

ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาล

สูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยัง

เป็นท่ีตั งของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ”Johannes Straussศิลปินท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By 

the beautiful blue Danube 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

จากนั นสู่ย่านช้อปปิ้งของกรุงเวียนนา ถนนคำร์ตเนอร์ (Kartner StraBe) ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านรวง

มากมาย เป็นถนนการค้าท่ีตั งอยู่ใจกลางเมือง ในย่านช้อปปิ้งท่ีหรูหราและโด่งดัง มีสินค้าต่างๆ ของยุโรปมากมาย 

เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่าชาวเวียนนาที่ออกมาท ากิจกรรมเช่น การแสดงปิดหมวก โชว์วาดภาพเหมือน และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย พร้อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” St.Stephan ซึ่งตั งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรทำ่นด้วยเมนู ซีโครงหมูเวียนนำ ณ ร้ำน The Rip of Vienna ที่ใครมำ ต่ำง

ไม่พลำดที่จะลิ้มลองควำมอร่อย      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก  MELIA VIENNA HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง    (5)  เวียนนำ – พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ 
 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสัตว์ท่ีพระนางมาเรีย เทเรซา

จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ารัสให้สร้างขึ นเพื่อเป็นวิมานจักรพรรดิแห่งท่ี 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย อุทยาน

โดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า เป็นพระราชวังหลวงท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของโลกแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรพ้ืนเมือง  

 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Ceske Krumlov)เมืองเก่าแก่ซึ่งก่อตั งขึ นเม่ือค.ศ.1374ซึ่งมีอาณาเขตของ

เมืองอยู่ติดกับประเทศออสเตรียและเยอรมนีด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าท าให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมืองครุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก  อิสระให้ท่านเดิน

ชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน  างามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ี

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 เมืองนี ตั งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น  าวัลตาวา 

ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ี

ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ไป ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา บนปราสาทครุม ลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น

อันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองท่ียังคงความเป็นอมตะ ถนนหนทาง 

อาคารบ้านเรือนยังเป็นแบบยุค โบราณ และถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย... 

 



 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ณ โรงแรมที่พัก  

ที่พัก  RUZE  HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง  (6)        ปรำก - ปรำสำทปรำก – สะพำนชำร์ล – ชมเมืองปรำก  –  ช้อปปิ้ง 

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จากนั นน าท่านเข้า กรุงปรำก (3  ชม.)เมืองท่ีขึ นชื่อว่าเป็นเมืองสุด โรแมนติกอีกเมืองหนึ่ งของโลก อาจเพราะมี

สถาปัตยกรรมอันหลากหลายท่ีเก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ รวมถึงมี

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เม่ือ ค.ศ.1992 จึง

ไม่แปลกใจที่นักเดินทางจากท่ัวโลก มักแวะเวียนไปท่องเท่ียว "เมืองปรำก" (Prague) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดใน 

"สาธารณรัฐเช็ก"จากนั นท่านสามารถช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองได้ตามอิสระ โดยมีไกด์คอยแนะน าให้ท่านทราบถึง

เส้นทางการเดินช้อปปิ้ง สินค้าท่ีท่านสามารถจะได้ช้อปนั นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ เนม หลากหลายยี่ห้อ สินค้า 

เสื อผ้า ของท่ีระลึกมากมาย 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพ้ืนเมือง 

  น าท่านเข้าชม ปรำสำทแห่งกรุงปรำก สร้างขึ นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจาก

กินเนสส์บุ๊ค ว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเชก ชมความ

ใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน  าพุ รูปปั้น

นักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั ง โอลด์รอยัลพำเลซ (พระรำชวังเก่ำ) และโกลเด้นเลน (ถนนสำย

ทองค ำ) ซึ่งเคยใช้เป็นท่ีพ านักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองค า ที่จะท าให้ท่าน

ย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต น าท่านเดินสู่ สะพำนชำร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วย

หินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์...  อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันงดงามของ

เมืองหลวงอันมีเสน่ห์แห่งนี  พร้อมกับช่วงเวลาท่ีทุกท่านรอคอย กับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ทั งของท่ีระลึก หรือจะ

เลือก    ช้อปปิ้งแบรนด์เนม มากมาย กับถนนช้อปปิ้งบริเวณใกล้ๆ กับนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ 

 

 

 

 

 

 



ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทยช่ือดังแห่งกรุงปรำก ขอรับรองควำมอร่อยโดยเชฟฝีมือคนไทยกำรันตี 

และเป็นร้ำนที่ได้รับรำงวัลร้ำนอำหำรคุณภำพอย่ำงล้นหลำม 

  ที่พัก  HILTON PRAGUE OLD TOWN HOTEL  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)        ปรำก - คำร์โลวี วำรี – นูเรมเบิร์ก  

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง คำโลวี่ วำรี น าท่านชมความงดงามของเมือง“เมืองน้ ำแร่” แสนสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

โบฮีเมียลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น  าเทปล้าดินแดนแห่งนี  เป็นท่ีค้นพบแหล่งน  าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อ

น  าพุเมืองนี เป็นท่ีนิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียวชม

เมืองเป็นอย่างยิ่ง ทั งอาคารบ้านเรือนหลากสี ที่ตั งเรียงรายอยู่ริมแม่น  ากลางเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร มื้อนี้เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูขึ้นช่ือของเมือง "เป็ดโบฮีเมียน"  

 น าท่านมุ่งสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (เดินทาง 2 ชม. 30 นาที)  เมืองท่ีตั งของพรรคนาซี ตั งแต่ปี ค.ศ. 1935 

ชม THE SITE OF NAZI PARTY TRAILS ท่ีชุมนุมสวนสนามของพรรคนาซี เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลของพรรคนาซีท่ี

ยิ่งใหญ่ของจอมเผด็จการฮิตเลอร์ และ เดิน ชมเมืองโบราณ ที่มีอายุกว่า 950 ปี ซึ่งถูกทิ งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 

จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ท าการบูรณะขึ นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม  เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยาย เมืองแห่ง

ประวัติศาสตร์ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

ที่พัก  LE MERIDIEN GRAND NUREMBURG HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) นูเรมเบิร์ก – มิวนิค – BMW WORLD  - ช้อปปิ้ง – จตุรัสมำเรียน  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ มิวนิค (2.30 ชม.) น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก สนำมกีฬำ Allianz Arena ท่ีตั งสโมสรฟุตบอลบา

เยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมัน เจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป  (UEFA 

Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตัวสนามจุผู้ชมได้ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัย

สุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็นวัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ ...  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

จากนั นน าท่านเข้าชม BMW WORLD อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์

รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซื อของท่ีระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั นอิสระให้ท่านได้ชอ้ป

ปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชำติเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียนสร้างขึ นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อ

ว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี  หรือจะเดินไปท่ี หอระฆังหรือท่ีเรียกว่า Glockenspiel  ศาลาว่าการเมืองหลัง

ใหม่ หรือ นอยเยอรัทเฮาส์  จัตุรัสมำเรียมพลัสเป็นท่ีตั งร้านขายของแบรนด์เนมรำคำแพง และเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 

ดาวนักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายนี อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก นักท่องเท่ียวพลาดไม่ได้ท่ีจะ

ชม ตุ๊กตาเต้นร าที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เม่ือถึงเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันจะได้รับความ

สนใจจากนักท่องเท่ียวที่มาเยือนเนื่องจากจะมีการแสดงการออกมาเต้นของตุ๊กตา ณ หอระฆัง 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร RATSKELLER RESTAURANT ร้ำนอำหำรท้องถ่ินสไตล์บำวำเรี่ยน  

พร้อมเมนูขำหมูเยอรมันอันเลื่องช่ือ ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยกับอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งร้ำนที่สวยงำม      
ที่พัก  KEMPINSKI VIER JAHRESZEITEN HOTEL (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) มิวนิค – สนำมบิน - TAX REFUND     

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจบริเวณโรงแรมท่ีพัก ก่อนอ าลากรุงมิวนิค  

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน  

14.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 925  

 

 

 



วันที่สิบของกำรเดินทำง (10) กรุงเทพฯ  

06.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ... 

 

   ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

ลีลำ... ที่เป็นตัวคุณ  

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนี้เพ่ือ

ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลำเดินทำง 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

 

ประเภทผู้เดินทำง อัตรำค่ำบรกิำร รำคำบัตรหลกั รำคำบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 258,800.- 255,800.- 256,800.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 245,800.- 242,800.- 243,800.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 232,800.- 229,800.- 230,800.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 209,800.- 206,800.- 207,800.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 38,000.- 38,000.- 38,000.- 

กรณีไม่ใช้ตั๋ว ลดท่ำนละ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

 
ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพิม่) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

2558 

2428 

2298 

2068 

380 

1558 

2558 

2428 

2298 

2068 

380 

1558 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

- **ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน** 

- ** กรณีออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพ่ิมค่ำบริกำรท่ำนละ 20,000.- บำท 

 
 
 
 
 



อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั นประหยัด ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทำ่นละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน  ามันที่ทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทำ่นละ 40,000.- บำท 

     ช าระยอดทั งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช าระมัดจ าผ่านระบบเว็บไซค์ : www.leelawadee.holiday ( โดยท าการเลือกพีเรียดเดินทางก่อน ) 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ชื่อบัญชี        บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั งหมด 
 

หมำยเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์

ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวีซ่า อัน

สืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  

http://www.leelawadee.holiday/


เอกสำรส ำหรับกำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต 

·        พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันท่ี 

        อนุญาตให้ลางาน  

·        ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอาย ุใช้   

        ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·        เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสีย 

        ภาษี 

·        นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละ 

      สถานฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับ  

   กระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ        

   ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   

   1ส าเนาบัตรประชาชน  

   2.หลักฐานการงาน  

   3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

   4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี  

   5. ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

   6. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ         

       เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตั๋ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 

 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , อุบัติ เหตุ , ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

 

 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้ าชมได้   

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปน็ไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ท่ีนั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง 

21. เมื่อทำ่นจองทวัร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


