
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเยือนเส้นทำงในฝันกับกำรลัดเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำแห่งอิตำลี 
ควำมงำมท่ีแอบซ่อน ณ อุทยำนแห่งชำติ โดโลไมท์ – ชมเมืองสุดปลำยแหลมอันงดงำม ซีร์มิโอเน่ 
ช่ืนชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิช ล่องเรือกอนโดล่ำชมควำมคลำสสิคแห่งเวนิช 

และ ช้อปป้ิงส่งท้ำย ณ มิลำน... แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 
พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญ และกำรบริกำรในแบบลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 12 -19 เมษำยน 2566 
วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – ดูไบ - มิลำน (อิตำลี)    

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 สายการบินเอมิเรตส ์พบเจา้
หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ 

 

วันท่ีสองของกำรเดินทำง   (2)   ดูไบ – ท่ำอำกำศยำนมำร์โคโปโล (อิตำลี) –เวนิช – ชมเมือง  

02.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 377 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
09.05 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมาร์โคโปโล อิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 135 
13.25 น.   คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานมาร์โคโปโล อิตาลี  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) โดยเรือ TAXI BOAT ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น
เมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะ
นอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท่ีบริเวณ ซำนมำร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 
น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ งสุดทา้ยระหว่าง
เดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมต่อกบัพระรำชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจ้าผู ้
ครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านัน่เอง  
 
 
 
 

LEELA MIRACLE OF ITALY 8D5N 



น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นห้องนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุด
ในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลดัเลาะไปตามล า
คลอง ชมสองฟากฝ่ังท่ีสวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูรา
โน่,หนา้กากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรเก่ำแก่ ANTICO MARTINI ท่ีเปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ 1720 บริกำรท่ำนด้วยเมนู 

SEAFOOD ในสไตล์เวนิช 
ท่ีพัก  HOTEL METROPOLE VENEZIA หรือระดับเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 

 

วันท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3)   เวนิช – คอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่ – ทะเลสำบมิซูน่ำ - ทะเลสำบเบรียส  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ก่อนจะน าทุกท่านลงเรือ เพ่ือขา้มกลบัสู่ฝ่ัง ทรอนเชสโต...ท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติ
น่ำ คอมปำสโซ่  (Cortina d’Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทอนัโด่งดงั และเป็นสถานท่ีเคยถ่ายท า เจมส์บอนด์ 007 สมญา-
นามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท ์อิสระท่านเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Dolom'eats all'Aquila บริกำรท่ำนด้วยเมนูพื้นเมืองสไตล์อิตำเลียนโฮมเมด   
 
 
 
 
 
 
 

 



จากนั้นน าท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชม ทะเลสำบ MISURINA เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ทาง
ตอนเหนือของเมือง Cortina และมกัจะเห็นในโปสการ์ดโดโลไมทอ์ยู่เสมอๆ มีฉากหนา้เป็นทะเลสาบและมีเทือกเขา
พร้อมอาคารสีเหลืองๆ ซ่ึงเป็นสถานพยาบาล เป็นฉากหลงัท่ีงดงามจากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสำบเบรียส (LAKE 
BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็นอีกหน่ึงทะเลสาบท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนั มีน ้ าสีทรอควอยส์ พร้อมฉาก
หลงัเป็นภูเขาท่ีงดงาม เป็นอีก 1 สถานท่ียอดนิยม อิสระให้ท่านเท่ียวชม และ พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือจะเลือกสนุก
กับกิจกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่  
(Cortina d’Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทอนัโด่งดงั และเป็นสถานท่ีเคยถ่ายท า เจมส์บอนด์ 007 สมญานามว่า ไข่มุก
แห่งเทือกเขาโดโลไมท ์อิสระท่านเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  
 
 

 
 
 
 
ค ่ำ บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรของโรงแรม DE LA POSTE กับอำหำรสไตล์พื้นเมือง โรงแรมท่ีเปิดให้บริกำร

มำกกว่ำ 200 ปี 
ท่ีพกั  Rosapetra SPA Resort - Small Luxury Hotels of the World หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ีของกำรเดินทำง   (4)   ออร์ติเซ่ – อุทยำนโดโลไมท์ – ALPS DI SUSI – โบลซำโน่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (ORTISEI) ศูนยก์ลางอุทยำนโดโลไมท์ (DOLOMITES) ท่ีถูกเทือกเขาลอ้มรอบ 
จากนั้นน าท่านขึ้น เคเบิลคำร์ SEISER  ALM เพ่ือไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้อมชมวิวทิวทศัน์เทือกเขา
โดโลไลท์ ซึมซับกบัธรรมชาติของทุ่งหญา้เขียวขจี และ หุบเขาสีขาว ท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั สนุกกบักิจกรรม
ต่างๆ ตามอธัยาศยั ทั้งการเดินเขา ป่ันจกัรยาน หรือจะเลือกนัง่รถมา้ชมบรรยากาศโดยรอบไดอ้ย่างเต็มท่ี 
 
 
 
 
 

 

 

 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมืองน้ีเป็นประตูสู่อุทยานและเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค  
ทีโรลใต ้(South Tyrol) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ติดอนัดบั 1 
ใน 5 ของประเทศอิตาลี น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์ Museo Archeologico dell’Alto Adige เป็นพิพิธภณัฑ์โบราณคดี
ใน Bolzano ท่ีผูเ้ขา้ชมจะได้พบกบัมมัม่ี Ötzi ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเพราะมีอายุมากกว่า 5,000 ปี นอกจากน้ียงัมีการ
จดัแสดงนิทรรศการท่ีมีโมเดล วีดีโอและมลัติมีเดียแบบโตต้อบ ช่วยให้คุณเขา้ใจสมยัต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงช่วง
ราชวงศก์ารอแล็งเฌียง ชดัเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ท่ีพัก  PARKHOTRL LAURIN หรือระดับเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง   (5)   โบลซำโน่ - ซีร์มิโอเน่ (ชมเมือง) – แบร์กำโม่ – มิลำน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือว่าสวยงาม
และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ด้วยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการ์ด้า 
(Garda Lake) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกลอ้มรอบด้วย
ทะเลสาบทั้งสองดา้น และถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ซิร์มิ
โอเน่อยู่บริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซียมิโอท่ีย่ืนออกไปในทะเลสาบจึงท าให้มองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
กวา้งไกล บริเวณเหนือสุดของเกาะน้ีมีซากปรักหักพงัของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเท่ียวสามารถถ่ายภาพ
ทิวทศัน์ท่ีน่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลงัเป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมนัท่ีหลงเหลืออยู่  
 
 
 
 

 

 



เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร LA SPERANZINA กำรันตีคุณภำพ MICHELIN PLATE ภัตตำคำรสีขำวริม
ทะเล บริกำรท่ำนด้วย 3 COURSE MENU 
จากนั้นน าคณะเดินทางไป แบร์กาโม เป็นเมืองท่ียงัรักษาบรรยากาศความสวยงามของยุคกลางโดยเฉพาะในเขตเมือง
เก่า Citta Alta ท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Venetian Walls ภายในเมืองยงัคงรักษาอาคาร
ท่ีมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลาง และ Renaissance จากนั้นน าท่านสู่เมือง มิลาน หรือท่ีคนอิตาเลียน
เรียกว่า มิลาโน่ เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี และยงัเป็น
เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีส และเป็นเมืองกลางทางธุรกิจของอิตาลี.. ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมิลำน 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร GONG  กำรันตีคุณภำพด้วยรำงวัล MICHELIN GUIDE อำหำรจีน และ เอเชีย 
ท่ีพัก   The Square Milano Duomo หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหกของกำรเดินทำง    (6)   มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่ง
แฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่ีส าคัญเมืองหน่ึงของยุโรป  น าท่านเข้าชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO 
CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.1386 แต่
เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 
135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) 
ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนักประพนัธ์ชาวองักฤษช่ือ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่า
เป็น “วิหำรท่ีสร้ำงเลียนแบบเม่น” เน่ืองจากการตกแต่งดา้นนอกเต็มไปดว้ยหลงัคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบ
เรียบง่ายแต่ทว่าสง่างามและกวา้งขวาง สามารถรับผูเ้ขา้ชมไดถ้ึง 40,000 คน... 

 



เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร GIACOMO ARENGARIO ร้ำนอำหำรสไตล์ BISTRO ผสมผสำนกลิ่นอำย
อำหำรมิลำน บริกำรท่ำนด้วย 3 Course Menu ภำยในร้ำนอำหำรตกแต่งสไตล์ ART DECO  พร้อมชมวิว  PLAZZA 
DEL DUOMO 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ท่ีเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรง
โบราณ ตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ี อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยัในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานท่ีหลากหลายด้วยสินคา้นานาชนิดทั้งแบรนด์เนมท่ีเราคุน้เคยหรือผลิตภณัฑ์
คุณภาพของอิตาลีเอง 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Galleria Milano ร้ำนอำหำรท่ีซ่อนตัวอยู่ในแหล่งช้อปป้ิงแกลลอเรีย วิตตอริโอ เอ็ม

มำนูเอลที่ 2 ในบรรยำกำศ MIANESE สืบทอดควำมอร่อยต้ังแต่ปี 1983 ตลอดจนกำรเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ 
บริกำรทุกท่ำนด้วย เมนูอิตำเลี่ยน อย่ำงพำสต้ำ และพิซซ่ำ ท่ีอบด้วยเตำถ่ำน   

ท่ีพัก   The Square Milano Duomo หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   (7)   มิลำน – ดูไบ - กรุงเทพ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
10.30 น. ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย กอ่นน าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี   
14.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 206 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
 

วันท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8)   ดูไบ - กรุงเทพ 

02.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 384 
12.30 น.   ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ  

 



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

หมำยเหตุ :  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน  
ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับช่วงเวลำเดินทำง      
 

อัตรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนสคลาส เพ่ิมท่านละ 

219,800.- 
211,800.- 
203,800.-
195,800.- 
47,550.- 
39,550.- 
138,335.- 

216,800.- 
208,800.- 
200,800.-
192,800.- 
47,550.- 
39,550.- 
138,335.- 

217,800.- 
209,800.- 
201,800.-
193,800.- 
47,550.- 
39,550.- 
138,335.- 

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำน 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 20,000.- บำท ** 

 
คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม (ไดร้ับคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้ับคะแนน  

2168 
2088 
2008 
1928 
475 
1802 

2168 
2088 
2008 
1928 
475 
1802 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดร้ับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้ับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  



3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท 
  - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
  - ช าระโดยเงินสด 
  - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 
   ช่ือบญัชี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด   ธนำคำรกสิกรไทย  
      บัญชีกระแสรำยวัน     เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

“กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง 
 
กำรยกเลิก :    
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 
กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด 
 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวตัิความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืม่สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดอืน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเท่ียว 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้
รถเข็น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือ
คืนตัว๋ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลกิเท่ียวบิน 

• ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้
เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้
ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

• ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั  

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

• บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 



• เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 
 

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวีซ่ำ 
 

1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลอือายุใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไป)       
     โปรดตรวจดอูย่างละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยด์เท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
        อนุญาตให้ลางาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใชจ้่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนา
บตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหย่าแลว้) ส าเนาใบส าคญัเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบั
ท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  
 
หมำยเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ  ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  เน่ืองจำกกำร
ท่องเท่ียวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นท่ีทำงทัวร์จัดให้  ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  



• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง  เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า 
เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวี
ซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย  

 
 
 


