ลีลาวดี ฮอลิเดย์ นาท่านท่องเที่ยวพักผ่อนบิน BUSINESS CLASS สู่ยุโรปโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กับเส้นทางสุดโรแมนติค 2 ประเทศ อิตาลี-ฝรัง่ เศส ชมความสวยงามหมู่บา้ นในแคว้นริเวียร่า เยือนเมืองริมทะเล
ฝรัง่ เศส นีซและมาร์กเซย ชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค นังรถไฟ
่
TGV สู่มหานครปารีสชมหอไอเฟล
เดินชอปปิ้ งทั้งมิลานและปารีส ลิ้ มลองเมนู อาหารยุโรป พร้อมที่พกั และการบริการสุดแสนประทับใจ
กาหนดการเดินทาง

5-14 สิงหาคม 2565

(เดินทางโดยบิสสิเนสคลาส รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น!!)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
(1)
สุวรรณภูมิ - สนามบินอะบูดาบี
17.00 น.
คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ ETIHAD AIRWAYS พบ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ รอต้ อนรับ
19.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่
EY407
23.10 น.
เดินทางถึง สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 (2) สนามบินอะบูดาบี – สนามบินมาเพลซ่า มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - แกลเลอเรีย วิตตอริโอ
- เมืองปาร์มา - PALAZZO DELLA PILOTTA
03.10 น.
07.55 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เที่ยวบินที่ EY081
เดินทางถึง สนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว นาท่าน
เดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ... เข้ าสูเ่ มืองมิลาน
นาท่านชม มหาวิหารดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า
427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245
ชิ้น โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็ น “วิ หารที่สร้ างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้ าน
นอกเต็มไปด้ วยหลังคายอดแหลม อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนาท่านชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ อิสระช้ อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ ของมิลานที่ห ลากหลายด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมที่ค้ ุนเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของ
อิตาลี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาร์มา PARMA (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่โด่ งดังเรื่อง
อาหารอันดับต้ นๆ ของอิตาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม “ชีสพาเมซาน” และแฮม “PARMA HAM”หลายชนิด
นาท่านชมวัง PALAZZO DELLA PILOTTA ซึ่งภายในวังมีห้องแสดงภาพวาดและมี GALLERIA NAZIONALE
ของสองสุดยอดศิลปิ นแห่งเมืองปาร์มา

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
PALACE MARIA LUIGIA HOTEL PARMA หรือระดับเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
(3)
เมืองปาร์มา – ชมเมืองฟลอเร้นซ์ - ฟลอเร้นซ์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแคว้นทอสคาน่า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่มีเมืองฟลอ
เร้ นซ์ เป็ นเมืองหลวง นครที่ร่งุ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นทัสกานี และเป็ นถึงเมือง
หลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นา้ อาร์โน มีประชากรแค่ 400,000
คนในเขตเมือง แต่ด้ังเดิมในยุคกลาง เคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้ การปกครอง
ของตระกูล เมดิ ชิ ตลอดระยะทางท่ านจะได้ สัมผัส ร่ องรอยอารยธรรมของชาวอีทรัส กัน ที่อาศั ยอยู่ มาตั้งแต่ ก่อน
คริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเข้ ามาครอบครอง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
นาท่านเข้ าสู่เขตเมืองเก่าของ ฟลอเร้นซ์ ที่ได้ รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.
1982 เดิน ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรสั ดูโอโม ทีต้งั ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิ เรนเซ่หรือฟลอเร้ นซ์ ที่สวยงามและ
ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในต้ นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ ใช้ ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่กี รุง

โรม เดินชมจัตุรสั ซิ กนอเรีย ที่สวยงามด้ วยประติมากรรมมากมายที่ต้ังเรียงรายอยู่ด้านหน้ าของพระราชวังเวคคิโอ
เดินต่อจนถึง สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ ามแม่น้าอาร์โน ซึ่งอดีตเป็ นแหล่ งขายทองคาที่เก่าแก่ของฟลอเร้ นซ์และ
ยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้ ได้ อย่างดี

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารจี น
HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เช้า

เที่ยง

(4) ฟลอเร้นซ์ – หอเอนเมืองปิ ซ่า - เมืองสเปเซีย – หมู่บา้ น MANAROLA –
หมู่บา้ น VERNAZZA - เมืองซานตา มาร์เกอริตา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูป กับ หอเอนเมืองปิ ซ่ า (Leaning
Tower of Pisa) หอระฆังสูงใหญ่ ท่ซี ่ึงตั้งอยู่ท่ีจัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิ ซา เป็ นหอระฆังที่สร้ างด้ วยหินอ่อนสี
ขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียงของหอระฆัง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แคว้นลิกูเรีย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ที่เป็ นย่านตากอากาศและรีสอร์ท ที่น่ี
งดงามจนได้ สมญาว่า อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา เป็ นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนัก
เดินทางทุกคนที่ได้ มาเยือน
นาท่านสู่ เมืองสเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองที่ได้ รับการยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด
ทะเล ภู เ ขา ในแถบนั้ น เป็ นพื้ นที่ อ นุ รั ก ษ์ ข องประเทศอิ ต าลี เดิ น ทางสู่ อุ ท ยาน CINQUE TERRE ชมหมู่ บ้ า น
MANAROLA หมู่บ้านที่มีสสี ันหลากสีมากที่สดุ หนึ่งในเมืองแลนด์มาร์คที่ต้องมาเก็บภาพ ชมหมู่บ้าน VERNAZZA
หมู่บ้านสวยติดทะเลบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติค จึงได้ รับสมญานามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ง Cinque Terre” จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์เกอริตา ลีกูเร (Santa Margherita Ligure)หนึ่งในเมืองพักผ่อนสวยริมฝั่งทะเล
ของแคว้ นลิกูเรียของอิตาลี

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารยุโรป
PARK SUISSE HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
(5) เมืองซานตา มาร์เกอริตา - เมืองปอร์โตฟิ โน – เมืองนีซ – ย่านเมืองเก่านีซ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิ โน (PORTOFINO) ซึ่งเป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ อื เสียงระดับ
โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบด้ วยท่าเรือเล็กๆ จนได้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สาหรับ
นักท่องเที่ยว ที่น่เี ป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้ วยบ้ านเรือนหลากสีสนั

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนอันสวยซึ้ง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าตั้งอยู่อย่า งโดดเด่นริมอ่าว เบย์ เด ซานจ์ แวะถ่ายรูปเช็คอิน
กับป้ าย ILoveNICE ที่เป็ นสัญ ลักษณ์ แ ห่ งการเดิ น ทางมาถึ ง ชม โบสถ์ ST.-REPARATE ชมความสวยงามของ
รายละเอียดการตกแต่งสถาปั ตยกรรมของโบสถ์ท่ีมีความหรูหรา โบสถ์แห่ งนี้มีความยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดของ
เมืองนีซ จากนั้นให้ ท่านได้ ชมย่านเมืองเก่านีซ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและยังเป็ นแหล่งอาหารอร่อย
ยอดนิยมของเมืองอีกด้ วย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจี น บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารจี น
RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 (6) เมืองนีซ – เมืองมาร์กเซย – PALAIS LONGCHAMP – มหาวิหารมาร์กเซย –
ย่านท่าเรือ VIEUX PORT
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง มาร์กเซย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่าเก่าแก่ท่ีสุดของฝรั่งเศส สะสม
ประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,600 ปี นาท่านแวะ ถ่ายรูปกับ PALAIS LONGCHAMP สวนและสิ่งก่อสร้ างที่ถูก
สร้ างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของเมืองหลักจากแก้ วิกฤตปัญหาขาดนา้ ในอดีต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
นาท่านชม มหาวิหารมาร์กเซย (Marseille Cathedral La Major) มหาวิหารสไตล์นีโอไบแซนไทน์ขนาดใหญ่ สมัย
ศตวรรษที่ 19 ที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหราด้ วยภาพฝาผนัง โมเสค และหินอ่อน ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1906 จากนั้นนาท่านสู่ ย่านท่าเรือเก่า Vieux Port เป็ นที่จอดเรือประมงสาคัญ
ของท้ องถิ่นและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองมาร์กเซย ที่ต้องแวะมาซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าและกลิ่นอาย
ของน้าทะเล อิ สระให้ท่านได้เดิน เล่น ถ่ายรู ปมุ ม สวยๆ บริเวณท่าเรื่อเก่านี้มีร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่ งตั้งอยู่รอบๆชื่อเสียง สองข้ างถนนเป็ นที่ต้ังของสานักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้ างร้ าน,
ภัตตาคาร,สถานที่บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารสไตล์พนเมื
ื้ อง
AC BY MARRIOTT HOTEL MARSEILLE PRADO VELODROME หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 (7)
เช้า

เมืองมาร์กเซย – สถานีรถไฟเมืองมาร์กเซย – นังรถไฟ
่
TGV– ปารีส –
วิหารแพนธีออน - จัตุรสั คองคอร์ท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง โดยนั่งรถไฟด่วน TGV สัมผัสฝี จักรอัน
ทรงพลังด้ วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

09.36 น.

ออกเดินทางสู่นครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV GRANDE VITESSE ขบวนที่ 7822 พร้ อมพักผ่อนอิริยาบถบน
รถไฟกับที่น่งั แสนสบาย ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของประเทศฝรั่งเศสตลอดเส้ นทาง

บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น บริการท่านด้วยเซ็ตเมนู อาหารจี น
นาท่านชม วิหารแพนธีออน (PANTHEON) หรือ พ็องเธอง (PANTHÉON) ในภาษาฝรั่งเศส เป็ นมหาวิหารสีขาวที่
ตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ถูกออกแบบโดยอิงตามแพนธีออนของกรุงโรม มีความยิ่งใหญ่ สวยงามตามแบบ
สถาปัตยกรรม NEO-CLASSIC ตัวโดมในแพนธีออนมีความสูงถึง 83 เมตรระเบียงด้ านบนของวิหารแพนธีออน มี
ความสูง 35 เมตรจากพื้นดิน จากนั้นชม จัตุรสั คองคอร์ท ที่ซ่งึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนาง
มารีองั ตัวเนต... อิสระให้ ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 (8)
ปารีส – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยั - ถนนชองป์ เอลิเซ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ทรอกาเดโร TROCADÉRO เป็ นชื่อเรียกรวมๆของพื้นที่ทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟลที่ถูกขั้น
กลางด้ วยแม่นา้ แซน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปคู่กบั หอไอเฟล ซึ่งในจุดนี้เป็ นหนึ่งในจุดชมวิวหอไอเฟลที่ว่ากันว่าสวยงามที่ สุด
ด้ วย จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ท่จี ัดว่าใหญ่ท่สี ุดในโลก ทั้งตัว
อาคารสถานที่และผลงานที่นามาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ชิ้น แต่นามาจัด
แสดงได้ เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาออกแสดง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วยเซ็ตเมนู อาหารไทย
นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั ARC DE TRIUMPH ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้ สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ ย่งิ ให้ ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ ท่าน
ได้ ถ่ า ยภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก ตามอั ธยาศั ย จากนั้ น ชมถนนสายโอ่ อ่ า โรแมนติ ค อั น มี ช่ ื อเสี ย งที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
ถนนชองป์ เอลิเซ่ ซึ่งเป็ นต้ นแบบถนนราชดาเนิน ถนนแฟชั่นที่มีช่ อื เสียง สองข้ างถนนเป็ นที่ต้งั ของสานักงาน, สายการ
บิน, บริษัท, ห้ างร้ าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร ..

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
(9) ปารีส – สนามบินปารีส - สนามบินอะบูดาบี
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เที่ยวบินที่ EY 32D
19.00 น.
เดินทางถึง สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402D

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 (10)
สนามบินสุวรรณภูมิ
08.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*******************************
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลาและ
สายการบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ

ลูกค้าปกติ
259,900.248,900.237,900.226,900.33,900.90,500.-

สมาชิกบัตรหลัก
256,900.245,900.234,900.223,900.33,900.90,500.-

สมาชิกบัตรเสริม
257,900.246,900.235,900.224,900.33,900.90,500.-

** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผูเ้ ดินทางขั้นตา่ 10 ท่าน **

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้ รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ ว (ผู้ใหญ่) ได้ รับคะแนน

สมาชิกบัตรหลัก
2,569
2,459
2,349
2,239
339
1,664

สมาชิกบัตรเสริม
2,569
2,459
2,349
2,239
339
1,664

- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้ สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้ รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้ รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับชั้น BUSINESS CLASS เส้ นทาง และสายการบินที่ระบุในรายการ
2. ค่าที่พัก 7 คืน ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน พร้ อมอาหารเช้ า
3. ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน
2,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุ ณำชำระมัดจำ 30,000.ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
• ชำระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
• ชำระโดยเงินสด
• ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุ ณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2664-0023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สำขำ สุ ขมุ วิท 18 ( เอ็กเชนทำวเวอร์ )
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639-1-00265-5
การยกเลิก :

กรุ ณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21วันทำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14วันทำกำร ทำงบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10วันทำกำร ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พั ก ในต่ า งประเทศ
เหตุ การณ์ ทางการเมื องและภั ยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษั ทจะคานึ งถึ งความสะดวกของผู้ เดิน ทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า เมืองพิจารณา
แล้ ว
• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถานฑูตงดออกวีซ่า
อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารสาหรับการยืน่ วีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยงั ไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ อื ของแต่ละสถานฑูต
·
พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ ลางาน
·
ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้
สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
·
เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
·
นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ อื ของแต่ละ
สถานทูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้ จ่าย 1.
สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ
ท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตั๋ว
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือ
สุ ด วิ สั ย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , อุ บั ติ เหตุ , ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้
แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่ าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดิน ทาง ไม่ สามารถหั กทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน ได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่ าง ๆ บริษัทฯ ไม่ สามารถเลือก
ตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

