
 

 

 

 

 

 

 

 

เยือนดินแดนท่ีรุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ "ออสเตรีย" 

หุบเขาวาเกา ชมความงามแห่งศิลปะแบบบาร็อค ณ มหาวิหารสติฟ เมลก์ - ซาลส์เบิร์ก บ้านเกิดคีตกวีระดับโลก 

ข้ึนกระเช้า สู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น พร้อมเล่นสกี  -ตื่นตากับโลกของครสิตัล ณ ชวารอฟสก้ี คริสตลั เวิลด ์

ดื่มด่่ากับธรรมชาติที่แสนบริสทุธิ์ ณ ฮัลตดัท์ และ เซนต์วูฟกงั - ช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟ ดีไซต์เนอร์เอ้าท์เล็ต  

เวียนนา เมืองหลวงแห่งอาณาจกัรฮับสบรู์ก พระราชวังเชิร์นบรุน - ถนนคาร์ทเนอร์  

เดินเล่นเพลินๆ ที่ ตลาดแนชมาร์ก  หัวใจแห่งเวียนนา – อร่อยกับอาหารมากมายท่ีคัดสรรมาให้ท่าน 

รับรองความสะดวกสบายในการเดินทาง ด้วยชั้นบิสสิเนสคลาส สายการบินไทย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก่าหนดการเดินทาง  29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60  (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบนิสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ ทีคอยให้การต้อนรับ

พร้อมอ านวยความสะดวก ด้านกระเปา๋และสัมภาระแด่ท่าน 

 

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60   (2)     เวียนนา (ออสเตรีย) – เครม – เมลค์ –  ลินซ์ – ซาลส์เบิร์ก   

01.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 30 นาที) 

07.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) ณ กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศ

ออสเตรีย (Austria)  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร

แล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หุบเขาวาเคา สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรีย

และละแวกใกล้เคียง แต่ส าหรับคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูสักเท่าไรนัก มีแม่น้ าดานูบ แม่น้ าสายส าคัญของดินแดน

ยุโรปตะวันออกตัดผาดผ่านอยู่ในภายหุบเขาที่มีความงามตามธรรมชาติ มีซากปราสาทโบราณอยู่บนเนินผา น า

ท่านเข้าชม Melk Abbey ที่มีมหาวิหารสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าของเมือง มหาวิหารแห่งนี้สร้าง

ข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ที่อาจกล่าวไดว้่าสวยงามท่ีสดุในออสเตรีย ภายในมหาวิหารสตีฟเมลค์ มีความ

สวยงามของการตกแต่งอย่างหรูหรา ไฮไลท์ของที่นี่คือ ห้องสมุด ที่ได้ชื่อว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เพดาน

วาดด้วยภาพเขียนสไตล์เฟสโก้... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองริมแม่น้ าดานูบ ที่โอบล้อม

ด้วยขุนเขาที่งดงาม...   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THER NORTH ถือว่า

เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาร์คบิชอฟ เมื่อ

ครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค น าท่านชมเมืองที่เป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อ

ดัง “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในภาพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลง

สวรรค์ น าท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซ่ึงเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้า น าท่านถ่ายภาพคู่กับ 

อนุสาวรีย์โมสาร์ท ... (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัส น านักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) เก็บภาพ

ที่ระลึกหน้า บ้านโมซาร์ท บ้านเลขที่ 9 ถนนเกทรัยเด บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลก  “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โม

สาร์ท” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้มากมาย น าท่านชมย่านเมืองเก่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บเป็นภาพ

ประทับใจ แล้วเดินไปต่อที่ศาลาว่าการเมือง...   

 

 

 

 

 

 



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพื้นเมือง   

ที่พัก  WYNDHAM GRAND CONFERENCE CENTRE HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า  

 

วันอาทิตย์ท่ี 31 ธ.ค. 60  (3)  ซาลส์บูร์ก- เมืองคัพรุน - ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น - วัตเทนส์ - ซาลส์บูร์ก  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัพรุน (Kaprun) ที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) น าท่านนั่ง

  กระเช้าสู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น  (Kitzsteinhorn) ที่ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์ มีความความสูง 

  3,029 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งข้ึนใน ปี ค.ศ. 

  1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป น าท่านชมความ

  สวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดท้ังปี...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง วัตเทนส์ (Wattens) น าท่านตื่นตากับ ชวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski 

  Crystal World) โลกของคริสตัลแห่งนี้ได้รับการพิทักษ์โดยยักษ์ใจดี เมื่อปี 1995 อังเดร เฮลเลอร์ ศิลปินสื่อ

  ผสมผสานได้สร้างสถานที่อันน่ามหัศจรรย์แห่งนี้ ข้ึน มีการจัดแสดงว่าความงดงามของคริสตัล   เพื่อฉลอง

  ครบรอบ 100 ปี และยังแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และพลังของบริษัทชั้นน าของโลกในด้านผลิตคริสตัลให้

  ท่านได้เพลิดเพลินผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดของแบรนด์คริสตัลชื่อดั งของโลกได้เวลาอันสมควร น าท่าน

  เดินทางกลับสู่ตัวเมืองอินนส์บรูค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองเล็กๆ น่ารัก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง

  กับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย....    

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

ที่พัก  WYNDHAM GRAND CONFERENCE CENTRE HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 



วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 61  (4) ซาลส์บูร์ก - ฮัลสตัตท์ - เซนต์วูฟกัง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลตดัท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน ตวัเมืองมีความ

  น่ารักเป็นอยา่งมาก ฉากหลักเป็นภูเขาสูงชัน บา้นเรือนในเมืองต้ังอยู่ริมทะเลสาบ Hallstatter See ลดหลั่นตาม

  ระดับความสูง ให้ความรูส้ึกเหมือนสวยลอยฟ้า โดยเมืองเล็กๆ แห่งนี้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็น

  เมืองมรดกโลก... เพลิดเพลินกับความน่ารักของบ้านเรือนและผู้คน อิสระให้ทุกท่านเลอืกซ้ือสนิค้าที่ระลึก... 

  หรือถา่ยภาพความความสวยงามสีสันของบา้นแต่ละหลัง...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าคณะท่านออกเดินทาง ไปยังบริเวณ อัพเพอร์ออสเตรีย (Upper- Austria) บริเวณซาลส์กัมเมอร์กูท 

(Salzkammergut Lakes) อันเป็นที่ต้ังของแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบมากมาย ปัจจุบันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เต็มไป

ด้วยทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซ่ึงวางตัวเรียงรายโอบล้อมของเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติกเป็นกลุ่มแรกท่ีค้นพบ

ความงดงามของพื้นที่ บริเวณที่เคยเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่  ที่สุดในแถบเทือกเขาแอลป์ (The Alps) แถบนี้ จน

เข้าสู่ เมืองเซ็นท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40

นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบโวลฟ์กัง (Wolfgang Lake) แต่เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็น 

จ านวนมาก ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ ทัศนียภาพ

ของบ้านเรือนริมทะเลสาบซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่สวยงาม

มากๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบให้ท่านได้

เพลิด เพลินกับธรรมชาติ  อันสวยงามจนท่ านจะ

ประทับใจไปนานแสนนาน เชิญท่านพักผ่อน เก็บภาพ

ความประทับใจกับความสวยงามของบ้านเรือนที่เรียง

รายอยู่ริมทะเลสาบรายล้อมด้วยขุนเขา... 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  SCALALIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันอังคารที่ 2 ม.ค. 61  (5) เซนต์วูฟกัง - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาของโรงแรม  

  จากนั้นน าคณะท่านออกเดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (Austria) 

  เมืองหลวงแสนสวยท่ีติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ท่ีสุดในโลก ดูชีวิตคนเมืองที่ศูนย์กลางของกรุงเวียนนาซึ่งเป็นย่าน 

  ช้อปปิ้งกลางกรุง ที่มีท้ังร้านค้าแบรนด์ดัง ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี่ โบสถ์ มหาวิหารเซนต์

  สตีเฟ่น และท่านยังจะได้เห็นศิลปินเปิดหมวกตามถนนคนเดินที่ขนความสามารถมาแสดงกันอย่างหลากหลาย

  อีกด้วย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 จากนั้นน าท่านเข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสัตว์ที่พระนางมาเรีย  

เทเรซา จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ารัสให้สร้างข้ึนเพื่อเป็นวิมานจักรพรรดิ แห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย 

อุทยานโดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า เป็นพระราชวังหลวงที่

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหลังของวัง ท่านจะได้พบความงามของสวนดอกไม้ที่สวยงามและกว้างใหญ่ … 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดแนชมาร์ก  ตลาดที่เก่าแก่ ย่ิงใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเวียนนา ตลาดแห่งนี้

เต็มไปด้วย ผักผลไม้สดใหม่ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีและของว่างชวนน้ าลายไหลจากร้านรวงและบาร์ต่างๆ ตลอด

สองข้างทาง  โดยกล่าวกันว่า ตลาดแนชมาร์กแห่งนี้เป็นเสมือน “คลังอาหารแห่งกรุงเวียนนา” เพราะตลาด

เก่าแก่แห่งนี้รวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารไว้อย่างครบครัน เดินชมร้านอาหารและเลือกสรรขนมปังและ

ผลไม้ในท้องถิ่นหรือจัดการกับน้ าย่อยของคุณในบรรดารา้นอาหารต่างๆ เลือกสรรอาหารชวนลิ้มลองของประเทศ

ออสเตรียหรือจากท่ัวทุกมุมโลกได้ท่ีนี่ ซ่ึงมีให้เลือกตั้งแต่ของขบเค้ียวง่ายๆ ไปจนถึงอาหารส าเร็จรูปชั้นยอด... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Griechenbeisl Restaurant  ภัตตาคารที่มีอายุมากว่า 500 ปี ความพิเศษของ

ภัตตาคารแห่งนี้คือ โมสาร์ท และ บีโธเฟ่น คีตกวีชื่อก้องโลก ได้เคยมารับประทานอาหาร ณ ร้านแห่งนี้ ซ่ึงทุก

ท่านจะได้เห็นลายเซ็นต์ของท้ังโมสาร์ท และ บีโธเฟ่น ท่ีประดับอยู่บนเพดานของร้าน  

ที่พัก  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธที่ 3 ม.ค. 61 (6) เวียนนา - พาร์นดอร์ฟ - พาร์นดอร์ฟ ดีไซต์เนอร์เอ้าท์เล็ต - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท -  

     เวียนนา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทาง จากนั้นน าท่านเดินทางเมือง พาร์นดอร์ฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ“พาร์นดอร์ฟ ดีไซต์

เนอร์เอ้าท์เล็ต”Designer Outlet Parndorf  แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 

ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ แหล่งเลือกซ้ือสินค้านี้อยู่นอกเมือง ห่าง



จากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร  เพลิดเพลินกับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Adidas , Bally , Gucci , Burberry , 

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

 

 

 

 

 

เที่ยง มอบเป็นเงินสดให้ทุกท่านในการเลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอ้าท์เล็ต เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  

(ท่านละ 50 ยูโร)  

เที่ยง มอบเป็นเงินสดให้ทุกท่านในการเลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอ้าท์เล็ต เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  

(ท่านละ 50 ยูโร)  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก ของ

กรุงเวียนนาที่มุ่งหน้าสู่ ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ถนนช้อปปิ้งพรีเมี่ยมแบรนด์เนมชือ่ดังระดับโลก มีสินค้าแฟชั่นชั้น

น าให้เลือกซ้ือมากมายไม่น้อยไปกว่าย่านช้อปปิ้งที่มิลาน ลอนดอน หรือปารีส...  

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 ม.ค. 61 (7)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ซีโครงหมูเวียนนา ณ รา้น The Rip of Vienna ที่ใครมา ต่าง

ไม่พลาดท่ีจะลิ้มลองความอรอ่ย       

ที่พัก  HOTEL REGINA VIENNA  หรือเทียบเท่า 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61 (7) เวียนนา - สุวรรณภูมิ  

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสิ้นค้า

ปลอด  ภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน 

13.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 937 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง) 

 

  

วันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 61 (8) สุวรรณภูมิ  

05.20 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



อัตราคา่บริการ  

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 249,900.- 246,900.- 247,900.- 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 237,900.- 234,900.- 235,900.- 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 224,900.- 221,900.- 222,900.- 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 212,900.- 209,900.- 210,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่านละ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

คะแนนสะสมส่าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิม่) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

2469 

2349 

2219 

2099 

350 

1469 

2469 

2349 

2219 

2099 

350 

1469 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช่าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 5,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 



เงื่อนไขการช่าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 30,000.- บาท   

    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด 

 ช าระโดยเงินสด 

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

ชื่อบญัช ี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทาวเวอร์ ) 

      บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน

กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยที่

จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า 

เมืองพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวี

ซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารส่าหรับการย่ืนวีซ่า 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

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

 พนักงานบรษิัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และ

วันทีอ่นุญาตให้ลางาน  

 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุวา่ไปตา่งประเทศ) กรณี

เกษียณอายุ ใช้  ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

 เจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นสว่น กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการ

เสียภาษ ี

 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบชุั้นเรียน 

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

a. กรณีมีบญัชสีว่นตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปจัจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบัญชสี่วนตัว ให้บุคคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการันตีโดยออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษและระบวุ่า

จะออกคา่ใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเปน็ยอดปัจจบุัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จา่ย  

1.ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จา่ย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปลี่ยนชือ่ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไป

กับท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านัน้ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บรษิัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน

มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้

เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

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

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้

เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 



15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


