ลีลาวดี ฮอลิเดย์ นาท่านท่องเที่ยวพักผ่อนบิน BUSINESS CLASS สู่ยุโรปโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กับเส้นทางสุดโรแมนติก 3 ประเทศ อิตาลี- สวิส- ฝรังเศส
่
เที่ยวกรุงมิลานเมืองแฟชัน่ แห่งอิตาลี ชมแลนด์มาร์ค
วิหารดูโอโม่พร้อมชอปปิ้ ง เยือนสวิสดินแดนธรรมชาติขุนเขาสุดสวย ขึ้ นชมยอดเขาชิลธอร์น ชมมนเสน่หแ์ ห่งเมือง
ฝรัง่ เศสตะวันออก เมืองกอลมาร์ นัง่ TGV สู่มหานครปารีสชมหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 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 – ปราสาทสฟอร์เซสโก - มหาวิหารดูโอโม่ ช้อปปิ้ งแกลเลอเรีย วิตตอริโอ
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
นาท่านเชม ปราสาทสฟอร์เซสโก (Castello Sforzesco) ปราสาทอันเก่าแก่ท่มี ีอายุมากกว่าห้ าร้ อยนี้เป็ นปราสาทใน
ศตวรรษที่ 15 ที่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองของมิลาน ซึ่งเป็ นที่พานักของตระกูลสฟอร์ซา ผู้ปกครองมิลานในยุคศตวรรษที่ 15
ปี ด้ านในมีพิพิธภัณฑ์ Museum of Ancient Art งานศิลปะต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
นาท่านชม มหาวิหารดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า
427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245
ชิ้น โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็ น “วิหารที่สร้ างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้ าน
นอกเต็มไปด้ วยหลังคายอดแหลม อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ อิสระช้ อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมที่ค้ ุนเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของ
อิตาลี

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
STAR HOTELS RITZ MILAN หรือระดับเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
(3) เมืองมิลาน – เมืองลูกาโน -เมืองลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเปล – อนุเสาวรียส์ ิงโต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นาออกเดินทางข้ ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชม เมืองลูกาโน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองตากอากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็ นเมืองในฝันของชาวสวิสในภูมิภาคอื่นๆ ที่อยากมาอยู่เมือง
ที่อบอุ่นด้ วยแสงแดดสว่างไสว พร้ อมแวะรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองลูกาโน่ เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยภูเขาและทะเลสาบ เป็ นดินแดนที่ได้ รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป”
นาท่านเดินทางชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีช่ ือเสียงที่สดุ ของลูเซิร์น ซึ่ง
สะพานไม้ แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ ามแม่น้า “รอยส์” (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็ น
สัญลักษณ์ของสวิสฯ จากนั้นนาท่ านชม อนุ เสาวรียส์ ิงโต หรือ อนุเสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็ นอนุสาวรีย์ท่ีต้ังอยู่ใจกลาง
เมืองลูเซิร์น และเป็ นอนุสาวรีย์สาหรับทหารสวิสที่ตายในหน้ าที่ท่ฝี รั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิร์น สาหรับความกล้ า
หาญและความซื่อสัตย์ในหน้ าที่

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารจี น
RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เช้า

เที่ยง

(4) เมืองลูเซิรน์ – หมู่บา้ น ISELTWALT – เมืองเมอร์เรน - ยอดเขา SCHILTHORN กรุงเบิรน์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านแวะชมทะเลสาบ BRIENZ ณ หมู่ บ า้ น ISELTWALT หมู่ บ้ านเล็กๆสไตล์ ส วิส ชาเล่ ต์ แ สนสวยตั้ งอยู่ บ น
สามเหลี่ยมปากแม่นา้ ทางใต้ ของทะเลสาบ Brienz หรือถ่ายรูป ณ สะพานไม้ อิเซล์ทวาลด์ ที่ท่านจะได้ ฉากหลังเป็ นวิว
ทะเลสาบอันสวยงาม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
นาท่านเดินทางสู่ STECHELBERG เพื่อนั่งกระเช้ าสู่ เมืองเมอร์เรน (MÜRREN) หมู่บ้านเล็กเล็กที่สุดแสนโรแมน
ติก แบบชาเลต์สวิส ที่ต้ั งอยู่ บนแนวเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ เหนือระดับน้าทะเลที่ความสูง 1,650 เมตร (5,412
เมตร) มีประชากรเพียง 450 คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ จากนั้นนาท่าน
นั่งกระเช้ าสู่ยอดเขา SCHILTHORN ซึ่งนับว่าเป็ นกระเช้ าไฟฟ้ าที่ยาวที่สดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขา SCHILTHORN
ความสูง 2,970 เมตร มีช่ อื เสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา

คา่
ที่พกั

นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERN)ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารยุโรป
SWISSÔTEL KURSAAL BERN HOTEL หรือเทียบเท่า
กรุงเบิรน์ – บ่อหมีสีน้ าตาล – หอนาฬิกาไซท์กล็อคเค่นทาร์ม – ย่านมาร์กาสเซ เมืองกอลมาร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น” ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก เมืองแห่งนี้
ได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี จนได้ รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้ เป็ น “เมืองมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก” นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800
ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
เช้า

เที่ยง

คา่
ที่พกั

(5)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารไทย
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับย่านการค้ า มาร์กาสเซ (Marktgasse) ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบู
ติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคาร
โบราณสไตล์บาร็อค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางข้ ามพรมแดนสวิต เซอร์แ ลนด์ -ฝรั่ง เศส สู่ เมื องกอลมาร์ (COLMAR) ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง เมืองที่เป็ นศูนย์กลางธุรกิจค้ าไวน์ของฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรม
ไว้ ได้ อย่างมาก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารยุโรป
MERCURE HOTEL COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 (6) เมืองกอลมาร์ – ชมย่านเมืองเก่า – หมู่บา้ นริคเวียร์ – ชมย่านเมืองเก่าสตราสบูรก์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นชมย่ าน เมื อ งเก่ ากอลมาร์ เป็ นย่ านที่มีฉ ายาว่ า เวนิ ส น้ อย “LITTLE VENICE” ตั้ งอยู่ ติ ดกับแม่ น้า
LAUCH มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้ แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนสซองส์ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
กอลมาร์ต้งั อยู่ด้วย ชมโบสถ์โดมินิกนั (DOMINICAN CHURCH) โบสถ์ซ่ึงเป็ นหนึ่งในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิค
ที่สมบูรณ์ท่สี ดุ แห่งหนึ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นริคเวียร์ (RIQUEWIHR) ในแคว้ นอัลซาส (ALSACE) เมืองเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูก
โอบล้ อมไปด้ วยไร่องุ่นมีช่ ือเสียง ให้ ท่านได้ ชมความงามของเมืองที่แสนน่ารักนี้ จากนั้นนาท่านสู่ เมืองสตราสบู รก์
(STRASBOURG) ให้ ท่านได้ ช่ ืน ชม ย่านเมื อ งเก่ า (LA PETITE FRANCE) ที่เต็มไปด้ วยบ้ านเรือนเก่าแก่ เป็ น
อาคารครึ่งตึ กครึ่งไม้ สีสัน สดใส ถ่ ายภาพกับ สะพานปงกูแ วร์ (PONTS COUVERTS) สะพานคนเดิ น ที่อดี ต มี
ลักษณะคล้ ายกับสะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ และยอดของมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่ งสตราสบูรก์ได้ อย่าง
ชัดเจน...

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารสไตล์พนเมื
ื้ อง
VOCO STRASBOURG CENTRE THE GARDEN หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 (7)
เช้า

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

10.44 น.

ออกเดินทางสู่นครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV LYRIA ตัว๋ ที่นงชั
ั ่ ้น BUSINESS CLASS ขบวนที่ 9576 พร้ อม
พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับที่น่งั แสนสบาย ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของประเทศฝรั่งเศส
ตลอดเส้ นทาง

12.31 น.
บ่าย

เดินทางถึง สถานีรถไฟกรุงปารีส เมืองหลวงระดับโลกประเทศฝรั่งเศส
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 นหนึ่งในจุดชมวิวหอไอเฟลที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุด
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 นที่ต้ั งของสานักงาน, 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 EY032
19.00 น.
เดินทางถึง สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

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
269,900.257,900.245,900.233,900.36,000.90,500.-

สมาชิกบัตรหลัก
266,900.254,900.242,900.230,900.36,000.90,500.-

สมาชิกบัตรเสริม
267,900.255,900.243,900.231,900.36,000.90,500.-

** 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
2,669
2,549
2,429
2,309
360
1,764

สมาชิกบัตรเสริม
2,669
2,549
2,429
2,309
360
1,764

- 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 อ งจากความล่ 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. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยั นสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ 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 ที่บริษั ทฯ 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 บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่น ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

