
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม  

อิ่มเอมกับธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก  

ละเลียดไปกับสถำปัตยกรรมที่  เป็นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่ม  

 คัดสรรภัตตำคำร ที่พัก  และกำรบริกำรที่ได้ระดับลีลำวดี ฮอลิเดย ์ “ลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง   7 เมษำยน - 17 เมษำยน 2561  

วันเสำร์ที่ 7 เมษำยน 2561   (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคำนเ์ตอร์ D สำยกำรบนิไทย แอร์เวย์ เจ้ำหนำ้ที่คอยให้กำรต้อนรับพร้อม

อ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระเป๋ำและสัมภำระให้ท่ำน 

 

วันอำทิตย์ที่ 8 เมษำยน 2561    (2)  สุวรรณภูมิ - เวียนนำ (ออสเตรีย) – หุบเขำวำเคำ - เมลก์ –  

                                                  พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ – คำร์ทเนอร์สตรีท - เวียนนำ  

01.30 น. ออกเดินทำงสู่ เวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์  เท่ียวบนิท่ี TG936 

07.00 น. เดินทำงถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียหลังผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมรับสัมภำระ

เรยีบร้อย …  

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ หุบเขำวำเคำ สถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวออสเตรียและละแวก

ใกล้เคียง แต่ส ำหรับคนไทยอำจจะยังไม่คุ้นหูสักเท่ำไรนัก มีแม่น้ ำดำนูบ แม่น้ ำสำยส ำคัญของดินแดนยุโรป

ตะวันออกตัดผำดผ่ำนอยู่ในภำยหุบเขำที่มีควำมงำมตำมธรรมชำติ มีซำกปรำสำทโบรำณอยู่บนเนินผำ หมู่บ้ำนเล็กๆ 

ริมฝั่งสองข้ำงทำงของแม่น้ ำเต็มไปด้วยไร่องุ่นแบบขั้นบันได ช่วงท่ีทัศนียภำพไร่องุ่นสวยงำมมำกท่ีสุดจะอยู่ระหว่ำง

เมือง Melk และ Krems น ำท่ำนเข้ำชม Melk Abbey ท่ีมีมหำวิหำรสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็นสง่ำของ

เมือง มหำวิหำรแห่งนี้สร้ำงขึ้นด้วยสถำปัตยกรรมแบบบำร็อค ท่ีอำจกล่ำวได้ว่ำสวยงำมท่ีสุดในออสเตรีย ภำยใน   

มหำวิหำรสตีฟเมลค์ มีควำมสวยงำมของกำรตกแต่งอย่ำงหรูหรำ ไฮไลท์ของท่ีนี่คือ ห้องสมุด ที่ได้ชื่อว่ำงดงำมท่ีสุด

แห่งหนึ่งของโลก เพดำนวำดด้วยภำพเขียนสไตล์เฟสโก้... อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศของเมืองริม

แม่น้ ำดำนูบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขำท่ีงดงำม...   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถ่ิน  

จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ ชมควำมงำมวิจิตรตระกำรตำของต ำหนักล่ำสัตว์ท่ีพระนำงมำเรีย  

เทเรซำ จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ำรัสให้สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นวิมำนจักรพรรดิ แห่งท่ี 2 รองจำกพระรำชวังแวร์ซำย 

อุทยำนโดยรอบและพระต ำหนัก ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงงำมเลิศจนได้รับ กำรยกย่องว่ำ เป็นพระรำชวังหลวงท่ีงดงำม

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ด้ำนหลังของวัง ท่ำนจะได้พบควำมงำมของสวนดอกไม้ท่ีสวยงำมและกว้ำงใหญ่… อิสระให้

ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกตำมอัธยำศัย  หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ถนนสำยวงแหวน 

(Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทำงท่องเท่ียวสำยหลัก ของกรุงเวียนนำที่มุ่งหน้ำสู่ ถนนคำร์ทเนอร์สตรีท ถนนช้อปปิ้ง 

พรีเม่ียมแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก มีสินค้ำแฟชั่นชั้นน ำให้เลือกซื้อมำกมำยไม่น้อยไปกว่ำย่ำนช้อปปิ้งท่ีมิลำน 

ลอนดอน หรือปำรีส... 

 

 

 

 



 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ซีโครงหมเูวียนนำ ณ ร้ำน 

The Rip of Vienna ท่ีใครมำ ต่ำงไม่พลำดท่ีจะลิ้มลองควำมอร่อย       

ที่พัก  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่ำ  

 

วันจันทร์ที่ 9 เมษำยน 2561  (3)  เวียนนำ - โอเบอทรอน  -น้ ำแข็งดัคชไตน์ - เทือกเขำแอลป์ -            

                                                  เมืองฮัลสตัดท์  - เมืองเซ็นต์ โวล์ฟกัง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอทรอน (Obertraun) เทือกเขำสูงตระหง่ำน  ตั้งอยู่ทำงด้ำนหลังเมืองฮัลสตัดท์ 

"ยอดเขำดัชชไตน์" เพื่อน ำท่ำนสู่ Dachstein Ice cave จำกนั้นสัมผัสสุดยอดของกำรเดินทำงครั้งนี้คือกำรเข้ำชมถ้ ำ

น้ ำแข็งดัคชไตน์ “Dachstein Ice Cave” หนึ่งในถ้ ำท่ีสวยงำมมำกของประเทศออสเตรีย(Austria) มีอำยุเก่ำแก่

ตั้งแต่ยุคน้ ำแข็งด้วยทำงเดินภำยในถ้ ำท่ียำวเกือบ 1 กม. ซึ่งท่ำนจะตื่นตำกับห้องโถงต่ำงๆท่ีมีหินงอกหินย้อยเป็น

แท่งน้ ำแข็งตำมธรรมชำติมิใช่เป็นหินปูนเหมือนถ้ ำท่ัวไปโดยเฉพำะ Ice Palace และ Ice Chaple ซึ่งถือว่ำเป็นควำม

มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติท่ีน่ำมำเยือนแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย (Austria) ... จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นกระเช้ำสู่สถำนี

ต่อไปเพื่อสู่จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดจุดหนึ่งของ เทือกเขำแอลป์ “The Alps” ท่ีเรียกกันว่ำ “5 Fingers Viewpoint”      

ท่ีระดับควำมสูง 2,100 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล...    

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮัลสตัดท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบ ท่ีมีควำมน่ำรักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉำกหลังท่ีเป็น

  ภูเขำสูง เบ้ืองหน้ำเป็นทะเลสำบอันสงบนิ่ง บ้ำนเรือนตั้งลดหล่ันตำมระดับควำมสูง ให้ควำมรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้ำ

  ขนำดย่อม ท้ังยังได้รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... หรือถ่ำยภำพควำมควำมสวยงำมสีสัน

  ของบ้ำนแต่ละหลัง ... ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ็นต์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) หมู่บ้ำนเล็กๆ 

  ริมทะเลสำบโวลฟ์กัง (Wolfgang Lake) แต่เป็นสถำนท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวมำท่องเท่ียวเป็นจ ำนวนมำก ระหว่ำงทำง

  ท่ำนจะได้พบกับ ทัศนียภำพของบ้ำนเรือนริมทะเลสำบซึ่งเป็นหมู่บ้ำนท่ีสวยงำมมำกๆ และเป็นสถำนท่ีพักผ่อนริม

  ทะเลสำบให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติ อันสวยงำมจนท่ำนจะประทับใจไปนำนแสนนำน เชิญท่ำนพักผ่อน 

  เก็บภำพควำมประทับใจกับควำมสวยงำมของบ้ำนเรือนท่ีเรียงรำยอยู่ริมทะเลสำบรำยล้อมด้วยขุนเขำ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก  SCALALIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันอังคำรที่ 10 เมษำยน 2561   (4)  เมืองฮัลสตัดท์ - เหมืองเกลือโบรำณ - ซำลส์เบิร์ก – 

                                                            ถนน GETREIDE GASSE - อนุสำวรีย์โมสำร์ท 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เหมืองเกลือโบรำณ  (Salt Mine) ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 7,000 ปี โดยกำรขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำ 

เพื่อไปยังเหมืองเกลือท่ีตั้งอยู่บนภูเขำท่ีมีควำมสูงกว่ำระดับน้ ำทะเล ประมำณ 838 เมตร หรือใช้เวลำในกำรเดินทำง

เพียงแค่ 3 นำทีเท่ำนั้น...   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ม้ือนี้บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำเทร้ำส์ย่ำง   

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำลส์เบิร์ก เมืองท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ THE ROME OF THER NORTH ถือว่ำ

เป็นเมืองท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่ง เพรำะเมืองนี้ได้รับกำรสนับสนุนท่ีดียิ่งในกำรสร้ำงเมืองจำกอำร์คบิชอฟ เม่ือครั้ง

เจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองท่ีเพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบำร็อค น ำท่ำนชมเมืองท่ีเป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีชื่อดัง 

“วูลฟ์กัง อมำดิอุส โมสำร์ท” และยังเป็นฉำกในภำพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค์ 

น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่ำนช้อปปิ้งสินค้ำ น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ อนุสำวรีย์ 

โมสำร์ท ... (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้น ำรถบัส น ำนักท่องเท่ียวเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)  น ำท่ำนชมย่ำนเมือง

เก่ำ อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปเก็บเป็นภำพประทับใจ... 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน  

ที่พัก   HOTEL STEIN หรือเทียบเท่ำ  

 

วันพุธที่ 11 เมษำยน 2561   (5)  เบิร์ชเทสกำเด้น – ทะเลสำบโคนิคซี่ – ล่องเรือพลังงำนไฟฟ้ำ-              
                                                  หมู่บ้ำนรัมเซำ – เมืองฟุซเซ่น   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นท่ำนเดินทำงสู่เมืองพรมแดนระหว่ำงออสเตรียกับเยอรมัน เมืองเบิร์ชเทสกำเด้น (เยอรมัน) เจ้ำของ

เส้นทำงดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำงแสนสวยและยังเป็น เส้นทำงเก่ำแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้ เลำะเลียบ

เทือกเขำแอลป์ สู่ ทะเลสำบโคนิคซี่ (Konigssee Lake) หรือท่ีมักถูกเรียกว่ำ ทะเลสำบกษัตริย์ เป็นทะเลสำบท่ี

ตั้งอยู่ทำงตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดนไปประมำณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสำบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ และล้อมรอบ

ด้วยภูเขำสูงชันท่ีมีควำมสูงเหนือระดับประมำณ 2,000 เมตร น ำท่ำน ล่องเรือพลังงำนไฟฟ้ำ ท่ีถูกสร้ำงขึ้นเพื่อ

ให้บริกำรกับนักท่องเท่ียวมำตั้งแต่ปี 1909 เพื่อไม่เกิดกำรสร้ำงมลภำวะแก่บริเวณนี้ เรือจะน ำท่ำนล่องไปชม

บรรยำกำศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บำโธโลมิว อนัเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ด 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนรัมเซำ (Ramsau)  หมู่บ้ำนเล็กๆ ท่ี
  หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขำแอลป์ เม่ือท่ำนได้เยือนเข้ำไปในหมู่บ้ำน 

  ท่ำนจะประทับใจกับควำมงำมของทัศนียภำพท่ีสวยงำม ภำพของ 

  โบสถ์เซบำสเตียนขนำดไม่ใหญ่มำก แต่โดดเด่นมีฉำกหลังเป็น 

  เทือกเขำท่ีสวยงำม ด้ำนหน้ำมีสะพำมทอดตัวผ่ำนล ำธำรของหมู่บ้ำน

  ถือเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้ำนท่ีเต็มไปด้วยควำมโรแมนติก...    
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม 

ที่พัก  HOTEL MULLER หรือเทียบเท่ำ  

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษำยน 2561   (6)  เมืองฟุซเซ่น - ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – สะพำนควีนแมรี่ 

                                                             - เมืองลินเดำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำ สู่ สะพำนควีนแมร่ี ซึ่งเป็นจุด

ชมวิวปรำสำทท่ีดี ท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้  และบ้ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ท่ีประดับประดำไปด้วยดอกไม้

หลำกหลำยสี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัวปรำสำทท่ีโดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ ำล้อมรอบ  ภำยในตัวปรำสำทท่ี

ตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกท่ี 2 ตำมจินตนำกำร

ของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชม ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำร

แสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต ชมควำมงดงำมของปรำสำทท่ียำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์

ยังได้จ ำลองแบบไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบริเวณ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองลินเดำ เมืองเล็กๆ แต่กลับเป็นเกำะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสำบของประเทศเยอรมนี ซึ่ง 

 เสน่ห์ของเมืองนี้คงหนีไม่พ้น กำรชมทะสำบท่ีรำยล้อมตัวเมือง รวมถึงท่ำเรือท่ีเป็นเอกลักษณ์ น ำท่ำนชมประภำคำร

และรูปปั้นสิงโตแห่งบำวำเรีย เมืองลินเดำจะมีถนนเก่ำแก่สำยเล็กๆท่ีน่ำสนใจ มีโบสถ์ท่ีมีหลังคำคล้ำยหัวหอมและ

บ้ำนหลังคำจั่วสูงจ ำนวนมำกยังคงเปน็ประจักษ์พยำนถึงควำมเจริญรุ่งเรืองท่ีเกิดจำกกำรค้ำกับประเทศอิตำลีในปลำย

ศตวรรษที ่13...  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก  HOTEY BAYERICHERHOF  หรือเทียบเท่ำ   

 



 

วันศุกร์ที่ 13 เมษำยน 2561  (7)   เมืองลินเดำ – เมืองคอนสแตนซ์  - เกำะไมเนำ – เมืองสตุ๊ดกำร์ด –  

                                              พิพิธภัณฑ์รถปอร์เช่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) อีกหนึ่งจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และน่ำ

มำเยือนมำกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนทะเลสำบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสำบ      

โบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ีสำมของยุโรป น ำท่ำนเข้ำสู่  เกำะไมเนำ (Mainau) หรือ เกำะ

พฤกษชำติไมเนำ หรือ เกำะดอกไม้ ไมเนำ (Blumeninsel Mainau) อีกหนึ่งจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสียงมำกเป็น ดันต้นๆของประเทศเยอรมนี โดยเกำะตั้งอยู่ในทะเลสำบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 

ทะเลสำบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสำบท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ีสำมของ ยุโรป   เป็นเกำะท่ีได้ชื่อว่ำเป็นเกำะแห่ง 

พฤกษชำติ ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเกำะนั้นได้รับกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมด้วยไม้ดอกและไม้เมืองร้อนท่ีมีมำกกว่ำ 500 

ชนิด น ำท่ำนชม สวนพระรำชวัง (Palace Gardens)ท่ีสร้ำงมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, Grand Duke of 

Baden 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสตุ๊ดกำร์ด เมืองใหญ่เป็นอันดับหก ซึ่งตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนี เป็น

  ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมำกเป็นอุตสำหกรรมสมัยใหม่ ท ำให้เมืองแห่งนี้กลำยเป็นท่ีตั้งของบริษัทชั้นน ำ

  ระดับโลกอย่ำง พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคกำร์ด และไอบีเอ็ม นอกจำกนี้สตุตกำร์ดยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเมืองท่ีมี

  ธรรมชำติอันงดงำม... น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์รถปอร์เช่ พิพิธภัณฑ์รถสุดหรู ซึ่งมีควำมโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์

  ของอำคำรท่ีทันสมัย โฉบเฉี่ยวเหมำะสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์รถสุดหรูระดับโลก โดยตัวอำคำรแห่งนี้ได้รับกำร

  ออกแบบโดยสถำปนิกชำวออสเตรเลีย โดยเน้นกระจกให้เกิดแสงเงำท้ังกลำงวันและกลำงคืน ส ำหรับภำยในมี

  กำรจัดแสดงรถยนต์พอร์ชมำกกว่ำ 80 รุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกอย่ำงรุ่น 365 จนมำถึงรุ่นใหม่ล่ำสุด โดยแบ่งส่วนกำร

  จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands นอกจำกนี้ยังมีส่วนจัด

  แสดงผลงำนกำรออกแบบรถยนต์ของเฟอร์ดินำนด์ พอร์ช อีกด้วย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรเอเชีย   

ที่พัก   LE MERIDIEN STUTTGART HOTEL หรือเทียบเทำ่  

 

 



 

วันเสำร์ที่ 14 เมษำยน 2561 (8)  เมืองสตุ๊ดกำร์ด – เมืองฟรอยเดนเบิร์ก – เมืองวูซเบิร์ก –  

                         โบสถ์ Marienkapelle  – ร็อทเทนเบิร์ก ออบ เดอร์ เทำเบอร์  - ศำลำว่ำกำรเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ฟรอยเดนเบิร์ก Freudenberg (ใช้เวลำประมำณ 1 ชม. 40 นำที) หนึ่งในเมืองท่ีมี

ควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพำะควำมโดดเด่นในเรื่องของบ้ำนครึ่งไม้ท่ีมีควำมงดงำมและมี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้กลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำก

เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวูซเบิร์ก (ใช้เวลำประมำณ 1 ชม.) จุดเริ่มต้นของเส้นทำงถนนสำยโรแมนติกจรด

เมืองฟุสเซ่น เส้นทำงท่องเท่ียวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่น้ ำสำยส ำคัญ คือแม่น้ ำไรน์ไหลผ่ำน จำกนั้นน ำท่ำนชม 

โบสถ์ Marienkapelle มำเรียนคำเปลลำ เป็นโบสถ์โกธิคตอนปลำยท่ีใช้สีแปลกตำกว่ำท่ีเคยเห็น เริ่มสร้ำงตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1377 มำเสร็จสิ้นเอำเม่ือปี ค.ศ.1480 โดดเด่นด้วยตัวอำคำรสีแดงขำว เป็นโบสถ์ท่ีส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เมืองวูซเบิร์ก... จำกนั้นข้ำมสะพำนหินเก่ำแก่ข้ำมแม่น้ ำไรน์ (AlteMainbruecke) สร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1473 สะพำน

ท่ีมีควำมคึกคักเป็นอย่ำงมำก สองฝั่งของสะพำนจะเรียงรำยไปด้วยรูปปั้นเทพที่ส ำคัญ 

 

  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT  ร้ำนอำหำร 

ท่ีตั้งใจให้ทุกท่ำนเพลนิตำกับบรรยำกำศร้ำนที่ตกแต่งดว้ยภำพเขยีนสไตล์ เฟรสโก้ท่ัวร้ำน เสมือนท่ำนไดเ้ดินชม

พิพิธภัณฑ์ขนำดย่อมๆ แห่งหนึง่เลยทีเดียว 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร็อทเทนเบิร์ก ออบ เดอร์ เทำเบอร์ เมืองเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมโรแมนติก ตั้งอยู่

ริมแม่น้ ำเทำเบอร์ อำคำรบ้ำนเรือนท่ียังคงรักษำได้อย่ำงสวยงำม บ้ำนหลังงำมท่ีมีสีสันสวยงำม สร้ำงในสไตล์โกธิค

และเรอเนสซองซ์ บ้ำนโครงไม้ซุงหลังคำหน้ำจั่วตั้งเรียงรำยติดกัน  ชม ศำลำว่ำกำรเมือง (Rathaus) ท่ีเด่นเป็นสง่ำ

กลำงจัตุรัสตลำด ตัวอำคำรเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รำยล้อมด้วยอำคำรบ้ำนเรือน อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน

กับกำรเลือกซื้อสินค้ำท่ีระลึกมำกมำยบริเวณจัตุรัสตลำดแห่งนี้ กิจกรรมสุดพิเศษ กำรเดินชมเมืองยำมค่ ำคืน กับ 

Night Watchman ผู้ชำยท่ีหลุดออกมำจำกยุคกลำง ถือหอกปลำยขวำน และตะเกียงโบรำณ พร้อมบอกเล่ำเรื่องรำว 

ประวัติศำสตร์ และต ำนำนเล่ำขำนของเมืองให้กับผู้มำเยือน ** (ทัวร์ Night Watchman อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศในแต่ละวัน)  

 



 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

ที่พัก  TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL ROTHENBURG  หรือเทียบเทำ่ 

 

วันอำทิตย์ที่ 15 เมษำยน 2561   (9)    เมืองดิงก์เกลบูล -  Deutsches Haus - มิวนิค –  

                                                   พิพิธภัณฑ์ BMW – ถนนแมกซิมิเลียน – เฟรำเอ่นเคียร์เช่อ -  มิวนิค 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดิงเกลส์บูล (ใช้เวลำประมำณ 40 นำที) มนต์เสน่ห์เมืองยุคกลำงท่ีสวยท่ีสุดใน

เยอรมัน เมืองท่องเท่ียวท่ีเก่ำแก่แห่งแคว้นบำวำเรีย (Bavaria) ตัวเมืองจะถูกโอบล้อมด้วยก ำแพงและอำคำรเก่ำแก่

ท่ีมีมำตั้งแต่ยุคกลำง ด้วยสีสนัและศิลปะในกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน ดิงเกลส์บูล จะสร้ำงควำมประทับให้แก่ผู้มำ

เยือนทุกท่ำน น ำท่ำนชม “Deutsches Haus” อำคำรท่ีสร้ำงขึ้นในแบบสถำปัตยกรรมแบบเรเนสซอง ซึ่งถือว่ำเป็น

ตัวอย่ำงท่ีดีของบ้ำนไม้ในเยอรมัน บริเวณ รอบๆ จะประกอบไปด้วย ตลำด โรงแรม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรซึ่งถูก 

ตกแต่งหน้ำร้ำนอย่ำงสวยงำม เพลิดเพลินกับถนนสำยหลักของเมือง จะเต็มไปด้วยเกสต์เฮ้ำส์หลำกสีสัน ซึ่งแต่ละ

หลังล้วนมีควำมโดดเด่นด้วยหลังคำทรงสูง ซึมซับบรรยำกำศยุคกลำงด้วยกำรเดินไปตำมตรอกซอกซอยท่ีเต็มไป

ด้วยอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่...   

 
 
 
 
 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

น ำท่ำนเข้ำสู่ มิวนิค น ำท่ำนเข้ำชม BMW WORLD อำคำรสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภำยใน

จัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่ำนเดินเล่น เลือกซื้อของท่ีระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ ...  

จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง ณ ถนนสำยส ำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่ำเป็นถนน

ท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ จตุรัสมำเรียมพลัสเป็นท่ีตั้งร้ำนขำยของแบรนด์เนมมำกมำย รอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อม

ไปด้วยอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงท่ีส ำคัญของเมืองมิวนิค ท่ำนสำมำรถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหำรเฟรำเอนเคียร์

เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคท่ีโดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค ำ... พร้อมถ่ำยภำพกับ เฟรำเอ่นเคียร์เช่อ 

โบสถ์พระแม่มำรีทรงหัวหอมคู่ สร้ำงด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของมิวนิค... 

  
 
 

 

 

 

 



 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร RATSKELLER RESTAURANT ร้ำนอำหำรท้องถ่ินสไตล์บำวำเรี่ยน พร้อมเมนูขำ

หมูเยอรมันอันเลื่องชื่อ ให้ท่ำนได้อ่ิมอร่อยกับอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งร้ำนที่สวยงำม       

ที่พัก  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทียบเท่ำ  

 

วันจันทร์ที่ 16 เมษำยน 2561  (10) สนำมบินเมืองมิวนิค  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนครมิวนิค เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX 

REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน  

14.25 น.  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินที่ TG 925  

 

วันอังคำรที่ 17  เมษำยน 2561  (11) กรุงเทพฯ  

06.10  น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 

 

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

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 175,500.- 172,500.- 173,500.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 167,500.- 164,500.- 165,500.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 158,500.- 155,500.- 156,500.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 140,500.- 137,500.- 138,500.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 

 

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)  

1725 

1645 

1555 

1375 

350 

1405 

1725 

1645 

1555 

1375 

350 

1405 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่ำนละ 20,000 บำท** 



 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเสน้ทำง และ สำยกำรบินท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่ำท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดียวกัน  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไวใ้นรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกันอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจำ่ย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 30,000.- บำท   

    ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023 ) 

 

ชื่อบัญชี   บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

    บัญชีกระแสรายวัน   เลขที ่ 639-1-00265-5 

 

หมำยเหตุ  

 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน  โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ  ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  เนื่องจำกกำร

ท่องเที่ยวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่

ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้

เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำ

ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเข้ำ 

เมืองพิจำรณำแล้ว  

 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนท้ังหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถำนฑูตงดออกวีซ่ำ 

อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คน

ต่ำงด้ำวท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

 



 

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นวซี่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงท่ียงัไม่ประทับตรำ 2 หน้ำขึน้ไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ำยสีขนำด 2 นิว้  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลงัสีขำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อัดจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต 

·        พนักงำนบริษัท ใช้หนงัสือรับรองจำกสถำนท่ีท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง อัตรำเงนิเดือน วนัเขำ้ท ำงำน และวนัท่ี 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·        ข้ำรำชกำร ใช้หนงัสือรับรองต ำแหนง่จำกต้นสงักัดเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่จ ำเปน็ต้องระบวุ่ำไปต่ำงประเทศ) กรณเีกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·        เจ้ำของกิจกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นสว่น กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสีย

ภำษ ี

·        นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเปน็ภำษำอังกฤษ ระบุชัน้เรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเปน็ภำษำอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปจัจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนงัสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษและระบุวำ่จะ

ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปจัจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.

ส ำเนำบัตรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสูติบัตร ในกรณีท่ีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอำยุไม่เกิน 20 ป ีไม่ไดเ้ดนิทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดนิทำงไปกับ

ท่ำนใดท่ำนหนึง่ ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำวำ่จะให้วซี่ำหรอืไม่ เปน็ดุลยพนิิจของสถำนฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผูเ้ดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเปน็ต้องยึดมัดจ ำ 20,000 บำท เปน็ค่ำวซี่ำ-ค่ำยกเลิกตั๋ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่

กำรท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์

เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้

รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้

เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่

ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำย

เพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อ

หรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผล

ส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำง

เสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำร

ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้

เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำร

ท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปลี่ยน

รำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อย

กว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็น

หรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพื่อค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด 



 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชม

ได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ 

โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่ องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย 

18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป  

20. เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แล้วข้ำงตน้ 


