
   
 
 
 
 

 
 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ น าท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ใคร ๆ ก็ต่างหลงรัก  

“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝร่ังเศส” 
เนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งสายลม กังหัน ดอกทิวลิป และรองเท้าไม้สุดน่ารัก 

ต่ืนตากับกังหันโบราณนับร้อย ณ หมู่บ้านซานส์ สคันส ์ ชมพิพธิภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สดุในเบลเยี่ยม 

ล่องเรือชมความงามของบ้านเมือง “อัมสเตอร์ดัมส์” 

นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่ดินแดนแห่งความคลาสสิค ณ กรุงปารีส 
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แหล่งรวมศิลปะล  าค่าระดับโลก ชอปปิ้ง ถนนชองป์เอลิเซ่-แกลลอเรีย ลาฟาแยต 

พร้อมท่ีพัก อาหารและการบริการในแบบ ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ 

สิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิกใหม่ EXTRA DISCOUNT ลดเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท 

 
ก าหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566  

วันอาทิตย์ท่ี 25 ธันวาคม 2565  (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบิน รอยัลดัตช์แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับ

พร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่าง ๆ  
 

วันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2565   (2)  อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ดามสแควร์ -KALVERSTRAAT                            

00.30 น.  น าคณะออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม  โดยสายการบิน รอยัลดัตช์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี KL804 
07.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  จากนั้นน าท่าน               

สู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ( ZAANSE SCHANS ) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง ZAANDAM และเมือง ZAANDIJK โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้
ว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ท่านท่ีมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ีจะได้พบ
กับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทท่ี
สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ าทุ่งหญ้าและการปศุสัตว์   

LEELA CELEBRATE NEW YEAR 
NETHERLANDS – BELGIUM - FRANCE 9D6N 



 
 

 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดามสแควร์ (DAM SQUARE) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมท่ีเต็ม
ไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และ
คาเฟ่ อิสระให้ท่านชอปป้ิง ณ  KALVERSTRAAT  เป็นถนนสายชอปป้ิงสายหลักใจกลางกรุง AMSTERDAM 
เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ยอดนิยมต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น H&M, NIKE, GUCCI, 
TIFFANY & CO, RALPH LAUREN และอีกมากมาย  
 
 
 
 

 
 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ CAFE' IN DE WAAG เป็นร้านอาหารเก่าแก่ของอัมสเตอร์ดัม ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา

ท าให้ได้บรรยากาศสุดคลาสสิค อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบคุณภาพและปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันทุกขั นตอน 
โดยเฉพาะเมนูสเต็ก เพราะทางร้านใช้เนื อวัวท่ีถูกดูแลมาอย่างดี ท าให้เนื อนุ่มและรสชาติหวานหอม นุ่มลิ น 

ท่ีพัก   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 



 

วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565  (3)   ล่องเรือชมวิวเมืองอัมสเตอร์ดัม -  P.C HOOFTSTRAAT   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ในอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งกับการล่องไปตามล า
คลองของเมืองอัมสเตอร์ดัม เพ่ือสัมผัสกับความสวยงามและจิตวิญญาณแห่งสายน้ าของเมืองอัมสเตอร์ดัมแห่งนี้
อย่างใกล้ชิด คลองแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) น าท่าน
สัมผัสความสวยงามของตึกรามบ้านช่อง โบสถ์ และสถานท่ีส าคัญท่ีเรียงรายตามแนวคลอง พร้อมด้วยบริการ
ท่านด้วย ชีส และเครื่องดื่มไม่อั้นท้ัง น้ าอัดลม เบียร์ และไวน์ ตลอดการเดินทางบนเรือ 1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระให้ท่านชอปป้ิง ณ ย่าน P.C HOOFTSTRAAT  ชอปป้ิงสตรีทท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นย่านการค้าส าคัญ 
มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ CHANEL , LOUIS VUITTON , GUCCI , CARTIER และแบรนด์ท้องถิ่น
ของเนเธอร์แลนด์อีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารครัวไทย   

ม้ือนี้ ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขออนุญาตบริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย เพ่ือความหลากหลายของรสชาติอาหารและเพ่ิม
อรรถรสการลิ้มลองอาหารไทยในต่างแดน   

ท่ีพัก   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565   (4) เกาดา – พิพิธภัณฑ์ชีส – รอตเตอร์ดัม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง เกาดา  (GOUDA) เมือ งแห่งชีส ที่มีชื ่อ เสียงระดับโลก และน าท่านเยี ่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์ชีส (GOUDSE WAAG) ตั้งอยู่ในโรงช่ังน้ าหนักชีสในอดีต GOUDSE WAAG เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีมี
อายุตั้งแต่ปี 1668 และให้ท่านได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของชีสเกาดา รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของ
เมืองเกาดาอีกด้วย จากนั้นน าท่านชอปป้ิง ณ ร้านขายชีส และร้านขายของท่ีระลึกต่าง ๆ รวมถึงท่านสามารถ
ชิมชีสก่อนซื้อได้อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM)  เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป น าท่านสู่ THE CUBE HOUSES เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 
45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม มีรูปร่างท่ีแปลกตา จุดประสงค์หลักท่ีสร้างบ้านลักษณะน้ีคือเพ่ือประหยัด
พ้ืนท่ีการใช้สอยนั่นเอง น าท่านเดินเล่น ณ THE MARKET HALL (DE MARKTHAL) เป็นตลาดหรูหรา                  
ในร่มท่ีจ าหน่ายอาหารสดและอาหารปรุงสุกมากกว่าร้อยร้านค้า ด้วยรูปทรงอาคารเป็นทรงอุโมงค์สูง 11 ช้ัน 
ครอบตลาดจนดูใหญ่ยักษ์ โดยใช้เวลาสร้างกว่า 5 ปี ถึงแล้วเสร็จ นอกจากเป็นตลาดแล้ว ยังเป็นอพาทเมนต์ ท่ีอยู่
อาศัย, ร้านคาเฟ่, ร้านขนมหลากชนิด และต้องไม่พลาดกับการลิ้มลอง เฮอร์ริงสไตล์ฮอลแลนด์ คือเนื้อปลาเฮอร์
ริง สีชมพูดองในน้ าปรุงรส 

 
 
 
 

 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร EUROMAST บริการอาหารสไตล์ WESTERN ให้ท่านได้อิ่มเอมกับอาหารเลิศรส 

พร้อมวิวแบบ 360 องศา กับบรรยากาศเมืองรอตเตอร์ดัมในยามค่ าคืนอันสวยงาม 
 
 
 
 
 



ท่ีพัก  MAINPORT DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2565   (5)    แอนต์เวิร์ป  - พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต - กรุงบรัสเซลส์  - อะตอมเม่ียม 
                                                              - คอมมิกสตริปวอร์ค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (ANTWERP) นครแห่งศิลปะสร้างสรรค์ของประเทศเบลเยี่ยม และน าท่าน
เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเบลเยี่ยม “CHOCOLATE NATION” ภายในมีท้ังการให้
ความรู้ด้านการเกษตรกรรมเม็ดโกโก้ กรรมวิธีการท าช็อกโกแลต วัฒนธรรมการรับประทาน น าท่านท าความ
รู้จักกับช็อกโกแลตชนิดท่ี 4 ต่อจาก MILK, DARK และ WHITE นั่นคือ RUBY ซึ่งเป็นช็อกโกแลตสีชมพูท า
จากเม็ดโกโก้สีชมพูมีรสชาติเปรี้ยว แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โต 
เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญยังเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่าง คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 
(EU) เเละส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) 
เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สื่อถึงเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป                         
เม่ือ ปี ค.ศ. 1959  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่าน คอมมิกสตริปวอร์ค (COMIC STRIP WALK ) ย่านท่ีก าแพงจะ
ถูกสร้างสรรค์ด้วยตัวการ์ตูนมากมาย เนื่องจากชาวเบลเยี่ยมได้ช่ือว่าเป็นผู้ท่ีคลั่งไคล้การ์ตูนเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะพวกคอการ์ตูนแบบ “คอมมิค สตริป หรือ การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ (COMIC STRIP) ย่อมรู้จักหนุ่ม
น้อยผมตั้งนัก    ผจญภัยอย่าง TIN TIN หรือ ตัวละครขวัญใจคนท่ัวโลกอย่างเจ้าตัว SMURF สีฟ้าท่ีเพ่ิงถูกท าเป็น
ภาพยนตร์ฮอลลิวูด...  ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพก าแพงท่ีเต็มไปด้วยสีสันของการ์ตูนมากมาย...   
 
 
 

 



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ร้าน CHEZ LEON 1893 ร้านอาหารต้นต ารับแท้ของเบลเยี่ยม ท่ีเน้นเมนูอาหารทะเล และ
SIGNATURE  ของทางร้านคือ “หอยแมลงภู่”  โดยเชฟจะน ามาอบซอสสูตรเฉพาะของร้านซึ่งเป็นรสชาติท่ีหา
ทานได้เฉพาะท่ีเบลเยี่ยมเท่านั น เสิร์ฟมาพร้อมกับเฟรนฟรายส์ท่ีกรอบนอก นุ่มใน เป็นรสชาติท่ีท่านจะจดจ าไม่
ลืมเลือน 

 
 
 
 
 
 
ท่ีพัก  PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวาคม 2565  (6)   กรุงปารีส – ประตูชัยฝร่ังเศส - ถนนชองป์เอลิเซ่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
...... น. น าทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยรถไฟ TGV เพ่ือให้ท่านได้สัมผัสความเร็วของรถไฟท่ีอดีตเคยเป็นรถไฟ

ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก TGV (TRAIN À GRANDE VITESSE) สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วยความเร็วกว่า  300 
กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง นับเป็นการเดินทางมิติใหม่ของรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย  
 
 
 
 

 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE TRAIN BLEU ร้านอาหารสุดหรูราวกับพระราชวังให้บรรยากาศ

เหมือนรับประทานอาหารอยู่ในห้องโอ่โถงตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรา  ก าแพงถูกตกแต่งด้วยรูปแกะสลัก    
โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ ภาพวาดบนผนัง รูปปั้น เคลือบด้วยสีทองเหลืองอร่ามไปท่ัวทั งร้าน และยังเคยเป็น
ร้านอาหารประจ าของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นก็คือ COCO CHANEL   



 
 
 

 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประตูชัยฝร่ังเศส (ARC DE TRIOMPHE) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย                             
ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี โดยการใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ
โดยการใช้รูปป้ันแกะสลัก และยังเป็นสถานท่ีท่ี นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทัพ
ของตนท่ีมีชัยชนะในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมัน อิสระให้
ท่านได้ชอปป้ิง ณ ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนสายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็น
ต้นแบบของถนนราชด าเนินของบ้านเราอีกด้วย และสองข้างถนนแฟช่ันแห่งนี ้ยังเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญ ๆ 
เช่น ส านักงาน, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานบันเทิงช่ือดัง เป็นต้น    
 
 

 

 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร XIAO LONG KAN HOTPOT ด้วยเมนูหม้อไฟพรีเม่ียม รสชาติเด็ดจัดจ้าน และ

วัตถุดิบ เคร่ืองเทศ รวมไปถึงส่วนผสมต่าง ๆ  ส่งตรงมาจากประเทศจีน  ให้ท่านได้สัมผัสกับรสชาติท่ีหลากหลาย
และเพิ่มอรรถรสในการลิ มลองอาหารของอาหารมื อนี อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก  PULLMAN PARIS CENTRE – BERCY หรือระดับเทียบเท่า 
   
 
 



วันเสาร์ท่ี 31 ธันวาคม 2565  (7)   พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ชอปปิ้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่ท่ีสุดในโลกท้ังตัวอาคาร
สถานท่ีและผลงานท่ีน า มาจัดแสดงตัวตึกท่ีอยู่รายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวังมาก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บ
รวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ช้ินเท่านั้นส่วนท่ีเหลือก็จะผลัดเปลี่ยน
กันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิดแก้วท่ีออกแบบโดยไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกัน-จีน ให้
ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมผลงานด้านศิลปะจากท่ัวโลก และท่ีส าคัญท่ีทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้องการ
มาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือช่ือของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดท่ียังไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย เช่น ภาพวาด THELAST SUPPER, THE VIRGINS OF 
THE ROCKS,ภาพเสรีภาพน าประชาชน  (LIBERTY LEADING THE PEOPLE) ผลงานท่ีเยี่ ยมยอดของ                    
เดอลาครัว (DELACROIX) ท่ีแสดงถึงการปฏิวัติในฝรั่งเศส เป็นต้น  
 

  
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารฝร่ังเศสแบบดั งเดิม เสิร์ฟด้วยอาหารฝร่ังเศสต้นต ารับ  

และเมนท่ีูท่านพลาดไม่ได้ก็คือ เมนูหอยเอสทาโก้   
จากนั้นน าท่านชอปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี  แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALLERIES 
LAFAYETTE) ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ดและสินค้าประเภทน้ าหอม , เครื่องส าอาง, เครื่องประดับ, เครื่อง
แต่งกายในร้าน DUTY FREE ท่ีคืนภาษีให้กับนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
มื อนี  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขออนุญาตบริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย เพื่อความหลากหลายของรสชาติอาหารและ
เพิ่มอรรถรสการลิ มลองอาหารไทยในต่างแดน   

ท่ีพัก  PULLMAN PARIS CENTRE – BERCY หรือระดับเทียบเท่า 
   
   
 
 
 
 
 
 



วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  (8)   วิหารแพนธีออน – ทรอกาเดโร - สนามบิน ชาร์ลเดอโกล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วิหารแพนธีออน (PANTHEON) หรือ พ็องเธอง (PANTHÉON) ในภาษาฝรั่งเศส เป็นมหาวิหาร            
สีขาวท่ีตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถูกออกแบบโดยอิงตามแพนธีออนของกรุงโรม  มีความยิ่งใหญ่
สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม NEO-CLASSIC ตัวโดมในแพนธีออนมีความสูงถึง 83 เมตรระเบียงด้านบน
ของวิหารแพนธีออน มีความสูง 35 เมตรจากพ้ืนดิน จากนั้นชม จัตุรัสคองคอร์ท ท่ีซึ่งเคยเป็นลานประหารพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต... อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  น าท่านสู่  ทรอกาเดโร 
TROCADÉRO เป็นช่ือเรียกรวมๆของพ้ืนท่ีทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟลท่ีถูกขั้นกลางด้วยแม่น้ า
แซน ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล ซึ่งในจุดน้ีเป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอไอเฟลท่ีว่ากันว่าสวยงามท่ีสุดด้วย  

   

 
 
 
 
 
12.00 น.  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพ่ือให้ทุกท่านได้มีเวลาในการท า TAX REFUND 
15.30 น.  น าทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน แอร์ฟรานซ์ เท่ียวบินท่ี AF166  
 

วันจันทร์ท่ี 2 มกราคม 2566    (8)   สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

09.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง 

 
 

 
 
 

 
 
 



อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ท่านละ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋ว BUSINESS CLASS เพ่ิมท่านละ 

228,900.- 
219,900.- 
210,900.- 
201,900.- 
41,900.- 
51,530.- 
142,640.- 

225,900.- 
216,900.- 
207,900.- 
198,900.- 
41,900.- 
51,530.- 
142,640.- 

226,900.- 
217,900.- 
208,900.- 
199,900.- 
41,900.- 
51,530.- 

142,640.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอเป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั นต่ า 15 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 20,000.- บาท ** 

 

อัตราค่าบริการส าหรับท่านสมาชิก + EXTRA DISCOUNT 

ประเภทผู้เดินทาง 
สมาชิกบัตรหลัก + 

EXTRA DISCOUNT 
สมาชิกบัตรเสริม 

 + EXTRA DISCOUNT 
ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋ว BUSINESS CLASS เพ่ิมท่านละ 

220,900.- 
211,900.- 
202,900.- 
193,900.- 
41,900.- 
51,530.- 

142,640.- 

221,900.- 
212,900.- 
203,900.- 
194,900.- 
41,900.- 
51,530.- 

142,640.- 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

2,259.- 
2,169.- 
2,079.- 
1,989.- 
419.- 

1,761.- 

2,259.- 
2,169.- 
2,079.- 
1,989.- 
419.- 

1,761.- 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 



อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)  
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. น้ าหนักกระเป๋าส าหรับบัตรโดยสารช้ัน ECONOMY 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

สิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิกใหม่ EXTRA DISCOUNT ลดเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50,000.- บาท  
  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ ากัด 
- ช าระโดยเงินสด  
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ชื่อบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
การยกเลิก  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 % ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด    

 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 



2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ี
ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด   
  
ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบิน
ท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนตั๋ว 
 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

12. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

13. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน



ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้
เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

14. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

16. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

17. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

18. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

19. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


