
 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงบนเสน้ทำงท่ีไดร้บักำรกลำ่วขำนว่ำ “โรแมนติกท่ีสุดในเยอรมนั” 

ดินแดนแห่งเทพนิยำย ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์ชมควำมงำมของยอดเขำท่ีสุงท่ีสุดในเยอรมนั  

นัง่กระเชำ้ สู่ยอดเขำซุกสปิตเซ่ สมัผสันวตักรรมแห่งยำนยนตอ์นัหรูรำ พพิธิภณัฑพ์อรช์  

เยือนดินแดนแห่งปรำสำท จุดหมำยปลำยทำงของนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งมำเยือนซกัครั้ง ณ ไฮเดลเบิรก์ 

คดัสรรเมนูหลำกหลำยท่ีไดม้ำตรำฐำน ท่ีพกัท่ีแสนสะดวกสบำย พรอ้มบริกำรท่ีประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง    24 ธนัวำคม - 3 มกรำคม 2562       ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน                              

วนัจนัทรท่ี์ 24 ธนัวำคม 2561  (1) กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั)  

22.30 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2) 

สำยกำรบินไทย พบเจำ้หนำ้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองเอกสำรต่ำงๆ  

 

วนัองัคำรท่ี 25 ธนัวำคม 2561 (2) มิวนิค – กำรม์ิชทพ์ำรเ์ท่น เคียรเ์ช่น – ยอดเขำซุกสปิตเซ่  -ฟุสเซ่น 

00.50   น. น ำคณะออกเดินทำงสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยกำรบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG924    

06.45 น.  คณะเดนิทางถงึสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี (ใช้ระยะเวลาการเดนิทาง 11 ชั่วโมง 25 นาท)ี หลังผ่านการตรวจ

คนเข้าเมอืง และศุลกากร  

น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงกำรม์ิชทพ์ำรเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม) เมอืง

ท่องเที่ยวส าคญัของแค้วนบาวาเรีย น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู ่ยอดเขำซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สงู

ที่สดุในเยอรมนั ในระดบัความสงู 2,964 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลปานกลางสมัผสัทศันีย์ภาพของเทอืกเขาแอลป์

ให้ท่านได้มโีอกาสเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะและถ่ายรปูสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบน  ลานซกุสปิตเซ่พลาซ ชมววิบน

ยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี คอื 9,721 ฟุตเหนือระดบัน า้ทะเลที่ เมื่อมองจากยอดเขาจะเหน็ทวิทศันง์ดงาม

กว้างไกล ไปถงึ 4 ประเทศด้วยกนั คอื เยอรมน ีออสเตรีย อติาลี และสวิสเซอร์แลนด ์โดยมยีอดเขาที่อยู่เคยีงกนัอกี 

3 ยอด คอื แอล์สปิตซ์ (Alpspitz)ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรคข์องนักเดนิทาง

และนักสกนีิทรรศการศิลปะบนที่สงูที่สดุและซกุสปิตซป์ลาตธารน า้แขง็สายเดยีวของเยอรมนียามหิมะตกหนา

ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน-มถุินายนกลายเป็นเส้นทางสกใีห้เลือกเล่นหลายระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาซกุสปิตเซ่   

อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบับรรยากาศบนยอดเขาซกุสปิตเซ่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ๋เมืองฟุสเซ่น ฟุสเซน

(FUSSEN) เมอืงฟุสเซ่นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนั เป็นเมอืงที่ใกล้กบัประเทศออสเตรีย ฟุสเซ่นเป็นเมอืงเก่ามา

ตั้งแต่คร้ังจักรวรรดโิรมนั เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย  เมอืงฟุสเซ่นนั้นมสีิ่งที่น่าสงัเกตอุกีออย่างคอืตวัตกึ

หรือบ้านช่องนั้นของทั้งเมอืงจะมหีลากสสีนัมากเหมอืนกบัลูกกวาดสสีวยๆทั้งเมอืง 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่ีพกั  THE MULLER HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัพุธท่ี 26 ธนัวำคม 2561  (3) ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์- ลินเดำ – คอนสแตนท ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์เดนิทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควนีแมร่ี ซึ่งเป็นจุดชม

วิวปราสาทที่ดทีี่สดุ ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายส ี

ชมทวิทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่น มทีะเลสาบและธารน า้ล้อมรอบ ภายในตวัปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่าง

อลังการ ปราสาทนี้สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 18–19 รัชสมยัของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคตีกวีชาว

เยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและ

คอนเสริ์ต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตนูวอล์ทดสินยี์ยังได้จ าลองแบบ

ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์ของสวนสนุกดสินีย์แลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองลินเดำ เมอืงเลก็ๆ แต่กลับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในทะเลสาบของประเทศเยอรมนี ซึ่งส

เสน่ห์ของเมอืงนี้คงหนีไม่พ้น การชมทะสาบที่รายล้อมตวัเมอืง รวมถงึท่าเรือที่เป็นเอกลักษณ ์น าท่านชมประภาคาร

และรปูป้ันสงิโตแห่งบาวาเรีย เมอืงลินเดาจะมถีนนเก่าแก่สายเลก็ๆที่น่าสนใจ มโีบสถท์ี่มหีลังคาคล้ายหัวหอมและ

บ้านหลังคาจั่วสงูจ านวนมากยังคงเป็นประจักษ์พยานถงึความเจริญรุ่งเรืองที่เกดิจากการค้ากบัประเทศอติาลีในปลาย

ศตวรรษที่ 13 น าท่านเย่ียมชม เมืองคอนสแตนซ ์(Konstanz) โดยตวัเมอืงนั้นตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของรัฐบาเดน-

เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็นรัฐที่มขีนาดใหญ่เป็น

อนัดบัที่ 3 ของประเทศเยอรมนอีกีด้วย เมอืงคอนสแตนซ์ นั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) 

หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของ ยุโรป 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั STEIGENBERGER INSELHOTEL  

 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ธนัวำคม 2561   (4)  คอนสแตนท ์- สตุทกำรด์ - พพิธิภณัฑพ์อรช์  

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง สตุทกำรด์ ส าหรับการท่องเที่ยวในเมอืงชตทุทก์าร์ทนั้น จุดหมายปลายทางแรกที่คุณ

จะต้องไม่พลาดไปเยือน คอื ชลอสสพ์ลาทซ์ (Schlossplatz) จัตรัุสใจกลางเมอืงที่ใหญ่ที่สดุในเมอืงชตทุทก์าร์ท ถูก

สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมกีารปรับปรงุใหม่อกีคร้ังในปี 1977 เป็นที่ตั้งของสถานที่ส  าคญัๆ

มากมายไม่ว่าจะเป็น ปราสาทใหม่ (New Castle), พิพิธภัณฑศ์ิลปะ, ลานน า้พ,ุ สถานีรถไฟหลัก และอื่นๆ... น า

ท่านผ่านชมเมอืง 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเย่ียมชม พพิธิภณัฑพ์อรช์ ซึ่งออกแบบโดย Delugan Meissl มรีปูลักษณโ์ดดเด่น บริเวณจดัแสดงครอบคลุม

aaพ้ืนที่ถงึ 5,000 ตารางเมตร เตม็ไปด้วยรถหายากและโมเดลที่หลากหลายในประวัตศิาสตร์ พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้

รวบรวมการจัดแสดงรถพอร์ช นบัตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนักว่า 80 คนั เพ่ือให้ผู้ เข้าชมได้สมัผสักบัโลกของพอร์



 

ชอย่างเตม็อรรถรส รวมทั้งยงัม ีLe Mans  ที่เคยคว้าชัยในรายการแข่งขนัทางเรียบมาแล้ว และดาการ์แรลล่ีสดุ

หฤโหดแรงเรว็ทะลุโลก ซึ่งทางพอร์ช การันตว่ีา รถทุกคนัที่โชว์อยู่ในพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ ยังขบัเคล่ือนได้อยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   Le Meridien Stuttgart หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัศุกรท่ี์ 28 ธนัวำคม 2561  (5)  สตุทกำรด์ - ไฮเดลเบิรก์ – ปรำสำทไฮเดลเบิรก์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ไฮเดลเบิรก์  ตั้งอยู่ริมแม่น า้เนคคาร์ (Neckar River) อยู่ริมชายป่าในหุบเขา 

โอเดนวาลด ์(Odenwald Valley) ส่วนที่โดดเด่นของเมอืงไฮเดลเบร์ิกคอื ย่านเขตเมอืงเก่า ย่านเก่าแก่ที่ประกอบไป

ด้วยอาคารโบราณที่สร้างขึ้นในสมยัพ้ืนฟูศิลปวิทยาการ  “ฉนั

ไดท้ ำหวัใจหล่นหำยไวท่ี้ ไฮเดลเบิรด์” ค ากล่าวจาก

นักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมอืงแห่งนี้  ถอืเป็นค าพูดที่บรรยาย

ถงึความงดงามของเมอืงเก่าแก่แห่งนี้  การเที่ยวชมความงดงาม

ของตวัเมอืงไปตามถนนสายหลักของเมอืงที่บางส่วนได้

กลายเป็นถนนคนเดนิและย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงมากเป็น

อนัดบัต้นๆในประเทศเยอรมนี รวมไปถงึย่านประวัตศิาสตร์

ของเมอืงที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ีซึ่งเป็นเมอืงที่

ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น   

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเข้าชม ปรำสำทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) 

ปราสาทเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สดุของ

เมอืง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.1300 ในสไตล์

โกธคิและเรอเนสซองซ์ผสมผสานกนัอย่างลงตวั  ปราสาทตั้ง

เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาที่จะสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน 

ในอดตีเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปล่ียนแปลงให้เป็น

ปราสาทเมื่อ ค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและ

ท าลายไปบ้างในสมยัสงคร าม และกย็ังคงสภาพความสวยงาม

อยู่เหนือแม่น า้เนคการ์ได้จนกระทั่งถงึทุกวันนี้   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั  Crowne Plaza Heidelberg Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 

 

 



 

วนัเสำรท่ี์ 29 ธนัวำคม 2561  (6)  ไฮเดลเบิรก์ - แฟรงคเ์ฟิรต์ - ชมเมือง และ ชอ้ปป้ิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ แฟรงคเ์ฟิร์ต ภาษาเยอรมนัเรียกว่า Frankfurt am Main  หมายถงึ เมอืงแฟรงกเ์ฟิร์ตที่อยู่

ด้านบนของแม่น า้ไมน์ เพราะจะมเีมอืง Frankfurt an der Oder ที่หมายถงึ เมอืงแฟรงกเ์ฟิร์ตที่อยู่ฝั่งแม่น า้โอเดอร์

ด้วย (เมอืงนี้จะอยู่ใกล้เบอร์ลิน) เป็นเมอืงธรุกจิ และศูนย์กลางด้านการเงินของเยอรมนี น าท่านผ่านชม มหาวิหาร

เซนตบ์าร์โธโลมวิ เป็นมหาวิหารจากหินทรายแดงขนาดใหญ่ที่โดดเด่นกลางเมอืง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 มหา

วิหารแห่งนี้ เป็นอาคารสไตล์โกธคิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่จตุัรสัโรเมอร ์ที่ตั้งของศาลากลางจังหวดัเมอืงแฟรงคเ์ฟิร์ต ความส าคญัของที่แห่งนี้ม ี

เดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดทิี่มกีารฉลองพิธกีารสวมมงกุฎอนัย่ิงใหญ่ ตรงกลางจัตรุัสเป็นน า้พุแห่งความ

ยุตธิรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมยักลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถพ์อลถอืเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชม

สถำนีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถอืได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย… จากนั้นให้ท่านได้เดนิ 

ย่ำนถนน ZEIL เป็นถนนใจกลางเมอืงของแฟรงคเ์ฟิร์ต ถนนสายแห่งการช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงและคกึคกัที่สดุใน

ประเทศเยอรมนี ที่มห้ีางสรรพสนิค้าและร้านค้าที่รวมแฟชั่นชั้นน ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอธัยาศัย...  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น มื้อนี้  เสริ์ฟท่านด้วยเมนูเนื้อย่างบนกระทะร้อน ให้ท่านได้อร่อยกบั

เนื้อววัชั้นด ีหากท่านใดไม่ทานเนื้อเสริ์ฟท่านด้วยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสริ์ฟพร้อมไส้กรอกแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นต้น 

ท่ีพกั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 30 ธนัวำคม 2561 (7) แฟรง้คเ์ฟิรต์  - วูซเบิรก์ – ร็อทเทนเบิรก์ โอบ เดอร ์ เทำเบอร ์  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองวูซเบิรก์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) จุดเริ่มต้นของเส้นทางถนนสายโรแมนตกิจรดเมอืง

ฟุสเซ่น เส้นทางท่องเที่ยวอนัดบั 1 ของประเทศ มแีม่น า้สาย

ส าคญั คอืแม่น า้ไรน์ไหลผ่าน เดนิเที่ยวชมเมอืง มหาวิหาร 

St.Kilian อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ข้ามสะพานหินเก่าแก่ข้าม

แม่น า้ไรน ์(AlteMainbruecke) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 ที่

ท่านจะเหน็ป้อมปราการมาเรียนแบร์ก (Fortress 

Marienberg) ตั้งตระหง่านอยู่บนเนนิเขา… เที่ยวอย่าง

สบายๆ ไม่เร่งรีบ ใช้เวลากบัแต่ละสถานที่ให้อย่างเตม็ที่ 

ละเลียดความงามของแต่ละเมอืงอย่างเตม็อิ่ม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT ร้านอาหารที่ตั้งใจให้ทุก

ท่านได้อิ่มเอมกบัไส้กรอกเยอรมนัสไตล์ต้นต ารับ พร้อมกบัเพลินตากบับรรยากาศร้านที่ตกแต่งด้วยภาพเขยีนสไตล ์

เฟรสโก้ทั่วร้าน เสมอืนท่านได้เดนิชมพิพิธภัณฑข์นาดย่อมๆ แห่งหนึ่งเลยทเีดยีว  



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ร็อทเทนเบิรก์ โอบ เดอร ์ เทำเบอร ์เมอืงเลก็แต่เตม็เป่ียมไปด้วยความโรแมนตกิ ตั้งอยู่

ริมแม่น า้เทาเบอร์ อาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาได้อย่างสวยงาม บ้านหลังงามที่มสีสีนัสวยงาม สร้างในสไตล์โกธคิ

และเรอเนสซองซ ์บ้านโครงไม้ซงุหลังคาหน้าจั่วตั้งเรียงรายตดิกนั  ชม ศำลำว่ำกำรเมือง (Rathaus) ที่เด่นเป็นสง่า

กลางจัตรุัสตลาด ตวัอาคารเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กบัการเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึกมากมายบริเวณจตรัุสตลาดแห่งนี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง  

ท่ีพกั   THE PRINCE HOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัจนัทรท่ี์ 31 ธนัวำคม 2561 (8)  ร็อทเทนเบิรก์ โอบ เดอร ์ เทำเบอร ์ - แบมเบิรก์ - นูเรมเบิรก์ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแบมเบิรก์ (BAMBERG)” ...เมอืงมรดกโลก ที่ยังคงโดดเด่นทั้งวฒันธรรมและ

สถาปัตยกรรมที่เกบ็รักษาเอาไว้ได้อย่างด ีน าท่านชมเมอืง สถานที่แรกคอื อดตีศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซึ่ง

ตั้งอยู่ในกลางของสะพานที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ข้ามแม่น า้เรก็นิทซ์ (Regnitz River) ซึ่งเป็นมุมที่ถูกกล่าวขานมากที่สดุ

ของเมอืงแบมเบริ์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแบมเบริ์ก หรือชื่อเป็นทางการว่า มหาวิหารแบมแบร์กเซนต์

ปีเตอร์และเซนตจ์อร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg)สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์จากนั้นอสิระ

ให้ท่านเดนิเล่นในย่านเมอืงเก่า ช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมอืงมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่“นูเรมเบิรก์” อกีเมอืงที่ได้ชื่อว่าเป็น

เมอืงแห่งเทพนิยาย เพียงเมื่อเข้าสู่ตวัเมอืงเสมอืนพาท่านสู่ เทพ

นิยายยุโรปที่ท่านเคยอ่านสมยัเดก็ๆ ความงามของธรรมชาต ิที่มี

การรังสรรคอ์ย่างลงตวั ขนุเขาทอดสลับซับซ้อน เป็นฉากหลังของ

ปราสาทหลังงาม ถนนหนทางยงัปูด้วยหินแบบยุคสมยักลาง ท า

ให้เมอืงนี้มคีวามงดงามเป็นอย่างมาก... ให้ท่านได้เพลิดเพลนิ

และดื่มด ากบับรรยากาศความงามนี้อย่างเตม็อิ่ม  



 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

ท่ีพกั   NOVOTEL NUERNBERG CENTRE VILLE หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัองัคำรท่ี 1 มกรำคม 2562 (9) นูเรมเบิรก์ –เอำ้ทเ์ล็ต Ingolstadt Village -  มิวนิค – ชอ้ปป้ิง – มิวนิค  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เอ้าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของมวินิค เพ่ือให้ท่านช้อปป้ิงที่ Ingolstadt 

Outlet Village องิกอลสตดัท ์เอ้าทเ์ลท วิลเลจ  เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ที่มสีนิค้าหลากหลายแบรนด ์อาท ิAigner , 

Bally , Burberrly , Calvin Klein , Camel , Fossil , Geox , Guess , L’Occitane , Lacoste , Levi’s , NIKE , 

Samsonite , Stefanel , Superdry , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , 

Valentino , Versace ฯลฯ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกแก่ทุกท่ำนในกำรชอ้ปป้ิง  

จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเข้าสู ่มิวนิค จากนั้นน าท่านกลับเข้าสู ่มิวนิค สู่ จตุัรสัมำเรียน  ศนูย์กลางของยุคเก่า

และยุคปัจจุบนัที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกนัได้อย่างลงตวั รอบจัตสุรัสนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคาร

และสิ่งก่อสร้างที่ส  าคญัของเมอืงมวินิค ท่านสามารถมองเหน็ หอคอยอฐิคู่ของวิหารเฟราเอนเคยีร์เชอร์ สญัลักษณ์

ของเมอืงมวินิคที่โด่ดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค า...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์บาวาเร่ียน พร้อมเมนูขา

หมูเยอรมนัอนัเล่ืองชื่อ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัอาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สวยงาม      

ท่ีพกั  SHERATON MUNICH WESTPARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัพุธท่ี 2 มกรำคม 2562  (10) มิวนิค – สนำมบิน - TAX REFUND     

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นอสิระให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจบริเวณโรงแรมที่พัก ก่อนอ าลากรงุมวินิค  

10.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนินครมวินกิ เพ่ือเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คนืภาษีก่อน

การเชค็อนิ  

13.35 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 925  



 

วนัพฤหสับดีท่ี 3 มกรำคม 2562  (11) กรุงเทพฯ  

06.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ ... 

 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบนิ ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัช่วงเวลาเดนิทาง 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 189,900.- 186,900.- 187,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 180,900.- 177,900.- 178,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 42,000.- 42,000.- 42,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 27,000.- 27,000.- 27,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 88,530.- 88,530.- 88,530.- 

 

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน** 

- ** กรณีออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ท่ำนล่ะ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ) 

1869 

1779 

1679 

1589 

420 

1599 

8853 

1869 

1779 

1679 

1589 

420 

1599 

8853 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 



 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน “กำรจอง” กรณุาช าระมดัจ า 30,000 บำทต่อท่ำน 

- ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

- ช าระโดยเงนิสด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั ธนำคำรกสิกรไทย 
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 “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัก่อนเดนิทาง 

 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตกุารณท์างการเมอืงและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั เนือ่งจำกกำร

ท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณ ีบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า 

เมอืงพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถานฑตูงดออกวีซ่า 

อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 



 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลงัสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัเข้าท างาน และวนัที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนงัสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบวุ่าไปต่างประเทศ) กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยี 

        ภาษ ี

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

      สถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับ  

   กระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

        

   ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   

   1ส าเนาบตัรประชาชน  

   2.หลักฐานการงาน  

   3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

   4. ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณทีี่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

   5. ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

   6. หนงัสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ         

       เดนิทางไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเที่ยว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบรษิัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงนิมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงนิค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนนิการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัรน์ั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่

เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 



 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงนิได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


