
The Imperial of Europe 11D8N_27 Dec - 6 Jan 19_   1 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่เสน้ทำงทีแ่สนโรแมนติก ออสเตรีย ฮงักำรี เยอรมน ี

ออสเตรีย สมัผสัควำมยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิฮบัสบูรก์ 

ฮงักำรี ดินแดนทีเ่ต็มไปดว้ยควำมโรแมนติคทุกพื้ นที ่ทั้งฝัง่บูดำ และ เปส  

เยอรมน ีดินแดนแห่งเทพนยิำยและควำมทนัสมยั ปรำสำทและย่ำนชอ้ปป้ิง 

คดัสรรเมนูหลำกหลำยทีไ่ดม้ำตรฐำน ทีพ่กัทีแ่สนสะดวกสบำย พรอ้มบริกำรทีป่ระทบัใจ  
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ก ำหนดกำรเดินทำง   27 ธนัวำคม - 6 มกรำคม 2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ธนัวำคม 2561   (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์เจ้าหน้าที่ ทีคอยให้การต้อนรับ

พร้อมอ านวยความสะดวก ด้านกระเป๋าและสมัภาระแด่ท่าน 

 

วนัศุกรท่ี์ 28 ธนัวำคม 2561  (2)  สุวรรณภูมิ - เวียนนำ (ออสเตรีย) - เมลก ์- มหำวิหำรเมลก ์-คำรท์เนอรส์ตรีท - 

     เวียนนำ   

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ เวียนนำ เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG936 

07.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเวียนนำ เมอืงหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมรับสมัภาระ

เรียบร้อย   

 จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ หบุเขำวำเคำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียและละแวก

ใกล้เคียง แต่ส าหรับคนไทยอาจจะยังไม่คุ้ นหูสักเท่าไรนัก มีแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายส าคัญของดินแดนยุโรป

ตะวันออกตัดพาดผ่านภายในหุบเขาที่มีความงามตามธรรมชาติ มีซากปราสาทโบราณอยู่บนเนินผา หมู่บ้านเลก็ๆ 

ริมฝั่งสองข้างทางของแม่น า้เตม็ไปด้วยไร่องุ่นแบบขั้นบันได ช่วงที่ทศันียภาพไร่องุ่นสวยงามมากที่สดุจะอยู่ระหว่าง

เมือง Melk และ  Krems น าท่านเข้าชม Melk Abbey ที่มีมหาวิหารสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสงูเด่นเป็นสง่าของ

เมอืง มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ที่อาจกล่าวได้ว่าสวยงามที่สดุในออสเตรีย ภายในมหา

วิหารสตีฟเมลค์ มีความสวยงามของการตกแต่งอย่างหรหูรา ไฮไลทข์องที่นี่คือ ห้องสมุด ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สดุแห่ง

หนึ่งของโลก เพดานวาดด้วยภาพเขียนสไตล์เฟสโก้... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองริม

แม่น า้ดานูบ ที่โอบล้อมด้วยขนุเขาที่งดงาม...   

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิน่  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางผ่านชม ถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก ของกรุง

เวียนนาที่มุ่งหน้าสู่ ถนนคำรท์เนอรส์ตรีท ถนนช้อปป้ิงพรีเมี่ยมแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก มสีนิค้าแฟชั่นชั้นน าให้

เลือกซื้อมากมายไม่น้อยไปกว่าย่านช้อปป้ิงที่มลิาน ลอนดอน หรือปารีส 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Griechenbeisl Restaurant  ภัตตาคารที่มีอายุมากว่า 500 ปี ความพิเศษของ

ภัตตาคารแห่งนี้คือ โมสาร์ท และ บีโธเฟ่น คีตกวีชื่อก้องโลก ได้เคยมารับประทานอาหาร ณ ร้านแห่งนี้  ซึ่งทุกท่าน

จะได้เหน็ลายเซน็ตข์องทั้งโมสาร์ท และ บโีธเฟ่น ที่ประดบัอยู่บนเพดานของร้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัเสำรท่ี์ 29 ธนัวำคม  2561  (3)  เวียนนำ - พำนดอรฟ์เอำ้ทเ์ล็ต - พระรำชวงัเชิรน์บรุน - ตลำดแนชมำรก์ -  

      เวียนนำ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทาง จากนั้นน าท่านเดินทางเมือง พำรน์ดอรฟ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ “พำรน์ดอรฟ์ ดีไซต์

เนอรเ์อำ้ทเ์ล็ต” Designer Outlet Parndorf  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มร้ีานค้ามากกว่า 120 ร้าน 

สนิค้าแบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ แหล่งเลือกซื้อสนิค้านี้อยู่นอกเมอืง ห่างจากกรุง

เวียนนา 47 กิโลเมตร  เพลิดเพลินกับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Adidas , Bally , Gucci , Burberry , Calvin  

Klein , Hugo Boss, La Coste, Levi’s , Prada ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง มอบเป็นเงินสดใหทุ้กท่ำนในกำรเลือกรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ภำยในเอำ้ทเ์ล็ต เพือ่ไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำ  

(ท่ำนละ 50 ยูโร)  

จากนั้นน าท่านเข้าชม พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสตัว์ที่พระนางมาเรีย  

เทเรซา จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ารัสให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นวิมารจักรพรรดิ แห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย 

อทุยานโดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า เป็นพระราชวังหลวงที่งดงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหลังของวัง ท่านจะได้พบความงามของสวนดอกไม้ที่สวยงามและกว้างใหญ่… อสิระให้

ท่านได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย  
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  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลำดแนชมำรก์  ตลาดที่เก่าแก่ ย่ิงใหญ่และมชีื่อเสยีงที่สดุในกรงุเวยีนนา ตลาดแห่งนี้ เตม็

  ไปด้วย ผกัผลไม้สดใหม่ที่คดัสรรมาเป็นอย่างดแีละของว่างชวนน า้ลายไหลจากร้านรวงและบาร์ต่างๆ ตลอดสองข้าง

  ทาง  โดยกล่าวกันว่า ตลาดแนชมาร์กแห่งนี้ เป็นเสมือน "คลังอาหารแห่งกรุงเวียนนา" เพราะตลาดเก่าแก่แห่งนี้

  รวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารไว้อย่างครบครัน เดินชมร้านอาหารและเลือกสรรขนมปังและผลไม้ในท้องถิ่น

  หรือจัดการกบัน า้ย่อยของคุณในบรรดาร้านอาหารต่างๆ เลือกสรรอาหารชวนลิ้มลองของประเทศออสเตรียหรือจาก

  ทั่วทุกมุมโลกได้ที่นี่ ซึ่งมใีห้เลือกตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวง่ายๆ ไปจนถงึอาหารส าเรจ็รปูชั้นยอด... 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ซีโครงหมูเวียนนำ ณ รำ้น The Rip of Vienna ท่ีใครมำ 

ต่ำงไม่พลำดท่ีจะลิ้ มลองควำมอร่อย      

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีพกั  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 30 ธนัวำคม 2561  (4)  เวียนนำ - บำติสลำวำ - บูดำเปสต ์- โบสถแ์มทธิอสั - ชมป้อมชำวประมง 

      บำสเตียน -  วำชิอุสฃสตรีท  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) ประเทศสโลวำเกีย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้าน

สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเหน็ได้เป็นจ านวนมากใน

เขตย่านเมอืงเก่าบราติสลาวา โดยเมืองเก่าของบราตสิลาวานั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัตศิาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของ

สิ่งปลูกสร้างส าคญัๆมากมาย น าท่านเดนิชม ย่ำนเมืองเก่ำบรำติสลำวำ สมัผสักลิ่นอายอนัทรงเสน่ห์ ระหว่างทางจะ

พบกบัอาคารบ้านเรือน ร้านกาแฟ รปูป้ันต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตวัของเมอืงนี้    
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำอำหำรทอ้งถิน่  

จากนั้นน าท่านชมยัง กรุงบูดำเปส เมอืงหลวงของประเทศฮังการีที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น า้ดานูป  จากนั้นน าท่านชม

เมืองบูดาเปส เมอืงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สดุอกีแห่งหนึ่งของยุโรป จากนั้นน าท่านเข้าชม โบสถแ์มทธิอสั 

(Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ของนครบูดาเปสต์ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคสมัย จึงมีการ

ซ่อมแซมและดัดแปลงในหลากหลายสไตล์ตามยุคส  มัยนั้นๆ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นแบบโรมันเนสค์สไตล์ในปี 

ค.ศ. 1045 และถูกปรับปรงุให้เป็นแบบโกธคิสไตล์ในศตวรรษที่ 14, และถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดตามแบบฉบับ

บารอ็คสไตล์เมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์กในปี ค.ศ. 1686นอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังเป็นพิพิธภัณฑท์ี่ไว้เกบ็บรรจุ

พระธาตศุักดิ์สทิธิ์และหินแกะสลักยุคกลาง รวมไปถงึแบบจ าลองของพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ฮังการีและอญัมณี

พิธบีรมราชาภิเษกอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้า ชมป้อมชำวประมงบำสเตียน (Fishermen's Bastion) นับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด

ของนครบูดาเปสต ์และนอกจากนี้ ยังเป็นอนุสรณส์ถานที่สร้างไว้เพ่ือร าลึกถงึความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสยีสละ

ชีวิต ในการปกป้องนครบูดาเปสต์ในยุคที่ถูกชาวมองโกลรุกรานเมื่อปี ค.ศ.1241 จากนั้นน าท่านสู่ วำชิอุสฃ

สตรีท (VACI UTCA) ถนนช้อปป้ีงอันมีชื่อของกรุงบูดาเปส เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก

ต่างๆ ตามอธัยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่                    บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรริมน ้ ำ ใหท่้ำนไดช้มควำมงำมของแม่น ้ำดำนูปยำมค ำ่คืน  

พรอ้มวิวของเมืองปูดำเปส ท่ีข้ึนช่ือว่ำ โรแมนติคท่ีสุดแห่งหนึง่ในโลก  

ท่ีพกั BEST WESTERN PLUS LAKESIDE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัจนัทรท่ี์ 31 ธนัวำคม 2561  (5)  บูดำเปสต ์- โซพรอน - กรำซ - ฮลัตทัท ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โซพรอน เมืองเป่ียมเสน่ห์ใกล้กบัชายแดนออสเตรีย เมืองที่เตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ

  การจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกมากกว่า 200 แห่ง  โซพรอนเป็นเมอืงที่สวยงามมากที่สดุเมอืงหนึ่งในฮังการีตะวันตก 

  เมืองนี้ตั้งอยู่ภายในเขตภมูิภาคผลิตไวน์ที่ส  าคัญของฮังการีและยังคงรักษาผังเมืองแบบยุคกลางเอาไว้  น าท่านชม

  โบสถ ์Goat Church ตั้งชื่อตามต านานพ้ืนบ้านที่แปลกประหลาด โบสถ์จากศตวรรษที่ 13 นี้ คือตัวอย่างที่ชัดเจน

  ของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและการออกแบบสไตล์บาโรกของฮังการี  ร่วมส ารวจเรื่องราวเบื้ องหลังชื่ออันแปลก

  ประหลาดของโบสถ ์Goat Church ในโซพรอน ศึกษารูปแบบการตกแต่งภายนอกสไตล์โกธกิและการตกแต่งภายใน

  แบบบาโรก ก่อนดื่มด ่ากบัภาพวาดปูนเปียกและผลงานประตมิากรรมที่ประดบัภายในหอประชุมนักบวช...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรำซ  (Graz) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างด ีและได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็น “มรดก

  โลก” จากองค์การยูเนสโก้ UNICCO ให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2003 น าท่านเข้าชม “เขตเมืองเก่ำ” 

  Old Town ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของ

  วัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเล้ียงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงท านองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่า

  ทางด้านการเมืองกราซจะเฟ่ืองฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ กต็ามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชม “หอนำฬิกำ

  ประจ ำเมือง” Schlossberg clock tower ที่มชีื่อเสยีง กราซ เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมยัทั้ง  

  โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล (อาร์ตนูโว) จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดิน

  เที่ยวชมย่านการค้าที่จ าหน่ายสนิค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา หรือเพลิดเพลินกบัเมอืงที่ตั้งอยู่ริมแม่น า้อนัสวยงาม...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ท่ีพกั   SCHOLOSSHOTEL MOOSBURG HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัองัคำรท่ี 1 มกรำคม 2562  (6) มูสเบิรก์ - ฮลัสตดัท ์- ซำลสเ์บิรก์ - ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มีความน่ารักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉากหลังที่เป็น

ภเูขาสงู เบื้องหน้าเป็นทะเลสาบอนัสงบนิ่ง บ้านเรือนตั้งลดหล่ันตามระดบัความสงู ให้ความรู้สกึเหมอืนสวนลอยฟ้า

ขนาดย่อม ทั้งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... เพลิดเพลินกบัความน่ารักของบ้านเรือน

และผู้คน อสิระให้ทุกท่านเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบ้านแต่ละหลังกนัอย่างจุ

ใจ อสิระให้เกบ็ภาพความทรงจ า ณ ฮลัลส์ตทัท ์จนเป็นที่น่าพอใจ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำเทรำ้สย์่ำง   

 จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซำลสเ์บิรก์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THER NORTH ถือว่า

เป็นเมืองที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่ง เพราะเมอืงนี้ ได้รับการสนับสนุนที่ดีย่ิงในการสร้างเมืองจากอาร์คบิชอฟ เมื่อคร้ัง

เจริญรุ่งเรือง  ให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอ็ค น าท่านชมเมืองที่เป็นบ้านเกดิของคีตกวีชื่อดัง 

“วูลฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในภาพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค ์

น าท่านเดนิชมเมอืงเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงสนิค้า น าท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุสำวรีย ์

 โมสำรท์ ... (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัส น านักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) เกบ็ภาพที่ระลึก

หน้า บำ้นโมสำรท์ บ้านเลขที่ 9 ถนนเกทรัยเด บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่สร้าง

ผลงานทางด้านดนตรีไว้มากมาย น าท่านชมย่านเมอืงเก่า อสิระให้ท่านถ่ายรปูเกบ็เป็นภาพประทบัใจ แล้วเดนิไปต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

ท่ีพกั  WYNDHAM GRAND CONFERENCE CENTRE HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัพุธท่ี 2 มกรำคม 2562  (7) ซำลสเ์บิรก์ - มิวนิค - ชมเมือง - ชอ้ปป้ิงถนนถนนแมกซิมิเลยีน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

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

เยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมัน เจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศเยอรมนี (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป 

(UEFA Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตวัสนามจุผู้ชมได้ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยี

อนัทนัสมัย โครงสร้างด้านนอกเป็นวัสดุประเภทเดยีวกบัยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสงู ทนต่อทุกสภาพอากาศ 
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... จากนั้นน าท่านเข้าชม BMW WORLD อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดง

รถยนตร์ุ่นใหม่ทุกรุ่นของบเีอม็ดบับลิว ให้ท่านเดนิเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบเีอม็และมนิิคูเปอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

จากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ณ ถนนสายส าคญัคอื ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนน

ที่สวยอกีแห่งหนึ่งของเมอืงนี้  จัตรัุสมาเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนดเ์นมรำคำแพง จตุรสัแห่งนี้ ถอืใจกลาง

เมอืงเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุก๊ตาเต้นร าที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถงึเวลา 11.00 น. 

และ 17.00 น. ของทุกวันจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนื่องจากจะมกีารแสดงการออกมาเต้นของ

ตุ๊กตา ณ หอระฆงั รอบจัตุสรัสนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ส  าคัญของเมืองมิวนิค ท่านสามารถ

มองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุก

ทองค า... พร้อมถ่ายภาพกบั  เฟรำเอ่นเคียรเ์ช่อ โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอฐิสแีดง สงู 99 เมตร 

เป็นสญัลักษณท์ี่ส  าคญัอกีแห่งหนึ่งของมวินิค...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร RATSKELLER RESTAURANT รำ้นอำหำรทอ้งถิน่สไตลบ์ำวำเร่ียน พรอ้มเมนู

ขำหมูเยอรมนัอนัเลือ่งช่ือ ใหท่้ำนไดอ่ิ้มอร่อยกบัอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งรำ้นท่ีสวยงำม      

ท่ีพกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเท่า  

 

วนัพฤหสับดีท่ี 3 มกรำคม 2562  (8) มิวนิค - ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์- มิวนิค - อิสระชอ้ปป้ิง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมร่ี ซึ่งเป็นจุดชม

วิวปราสาทที่ดทีี่สดุ ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายส ี

ชมทวิทศัน์อนังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน า้ล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่าง

อลังการ ปราสาทนี้ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาว

เยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและ

คอนเสริ์ต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดสินีย์ยังได้จ าลองแบบ

ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณข์องสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบริเวณ ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์ 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับมวินคิ อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมชื่อดงัมากมาย บนถนนแมก็ซิมเิลียน 

  ถนนแบรนดเ์นมชื่อดงัของเมอืงมวินิค ตลอดสองข้างถนนจะเตม็ไปด้วยแบรนดด์งั อาท ิCHANEL, LOUIS 

  VUITTON, HERMES, DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬกิาชื่อดงัมากมาย ต่างรวบรวมอยู่บนถนนแห่งนี้ ... 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย  

ท่ีพกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเท่า  

 

วนัศุกรท่ี์ 4 มกรำคม 2562 (9)  มิวนิค - อิงโกลชตดัท ์วิลเลจ  - มิวนิค - ชอ้ปป้ิง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่อิงโกลชตดัท ์วิลเลจ Ingolstadt Village Outlet พรีเมี่ยมเอ้าทเ์ลตชื่อดงั ที่อยู่ไม่ห่างจาก

  มวินิคขึ้นไปทางเหนือ ให้เวลาท่านได้อสิระช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมมากมาย อาท ิAIGNER , BALLY ,  

  Birkenstock , Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS ,  ขาดไม่ได้คอืกระเป๋าหนงั

  คุณภาพดขีองดงัจากเยอรมนีอย่าง Aigner และ Liebeskind Berlin ตามด้วยเส้อผ้าเนี้ยบๆ ของ Hugo Boss ทั้งของ

  ผู้หญิง และผู้ชาย นอกจากนี้ เยอรมนัยังมชีื่อเสยีงเร่ืองเสื้อผ้ากฬีาอกีด้วย สดุท้ายที่ขาดไม่ได้เป็นรองเท้าแตะแสน

  สบายจาก Birkenstock...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมบนถนนแมกซิมิเลีย่น กนัต่อ... จนได้เวลา

  อนัสมควร น าท่านสู่ร้านอาหารค ่า   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย  

ท่ีพกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเท่า  

วนัเสำรท่ี์ 5 มกรำคม  2562  (10) มิวนิค  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คนืภาษีก่อนการเชค็อนิ  

14.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 925  

วนัอำทิตยท่ี์ 6 มกรำคม 2562  (11) กรุงเทพฯ  

06.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ ... 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 185,500.- 182,500.- 183,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 176,500.- 173,500.- 174,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 166,500.- 163,500.- 164,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 157,500.- 154,500.- 155,500.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 48,000.- 48,000.- 48,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 28,900.- 28,900.- 28,900.- 

 

- **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 (ผูใ้หญ่)  

1825 

1735 

1635 

1545 

480 

1536 

1825 

1735 

1635 

1545 

480 

1536 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 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 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท    

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั  

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

 
กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  เนื่องจำกกำร

ท่องเท่ียวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ามที่กองตรวจคนเข้า 

เมอืงพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถานฑตูงดออกวีซ่า 

อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

http://www.leelawadee.holiday/
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เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

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

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

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

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดอืน วันเข้าท างาน และวันที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยี 

        ภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

      สถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับ  

   กระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีไม่มบีัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสอืรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

        

   ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   

   1ส าเนาบตัรประชาชน  

   2.หลักฐานการงาน  

   3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

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

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

   6. หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ         

       เดนิทางไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

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

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

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

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเที่ยว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก เดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่
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เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อบุตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


