
LEELA GREAT CHARMING
“NETHERLANDS – BELGUIM - FRANCE ”

8D6N  

ก ำหนดกำรเดินทำง 11 – 18 เมษำยน 2566



23.00 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำเตอร์ 
สำยกำรบนิเอทิฮัท เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำน 

02.25 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินอำบูดำบ ีโดยสำยกำรบนิเอทิฮัด เที่ยวบินท่ี EY405 
06.00 น. เดินทำงถึง สนำมบนิอำบูดำบี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
10.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองอัมสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดย สำยกำรบนิเอทฮิัด

เที่ยวบินที ่EY077
15.05 น. เดินทำงถึง สนำมบนิเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่ำนพิธีตรวจคน
เข้ำ เมืองและศุลกำกรเป็นท่ีเรียบร้อย 



จำกนั้นออกเดินทำงสู ่ดำมสแควร ์(DAM SQUARE) หรือจัตุรัสดำม เป็นสัญลักษณ์ของ
อัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอำยของประวัติศำสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของอนุสำวรีย์แห่งชำติเพื่อ
เป็นกำรระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของสงครำมโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่ำนที่รำยล้อมไปด้วยอำคำร

เก่ำแก่ เป็นศูนย์รวมห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร และคำเฟ่ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร CAFE' IN DE WAAG เป็นร้ำนอำหำรเกำ่แกข่องอมัสเตอรด์มั อำหำรทกุจำนใชว้ตัถดุบิ
คุณภำพและปรงุอำหำรอยำ่งพถิพีถินัทุกขัน้ตอน

amsterdam
อิสระให้ท่ำนชอปปิ้ง ณ  KALVERSTRAAT 
เป็นถนนสำยช้อปปิง้สำยหลักใจกลำงกรุง 
AMSTERDAM เป็นย่ำนที่เต็มไปด้วยร้ำนค้ำ

แบรนด์เนมและแบรนด์ยอดนิยมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น 
H&M, NIKE, GUCCI, TIFFANY & CO, 

RALPH LAUREN และอีกมำกมำย 



Red Light District

น ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ ชมย่ำนโคมแดง ของเนเธอร์แลนด์แหล่งท่องเท่ียวยำมรำตรี
และยังเป็นท่ีตั้งของอำคำรที่เก่ำแกท่ี่สุดในอัมสเตอร์ดัม



ท่ีพัก
Novotel Amsterdam City

HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านในทุกค่่าคืนอันแสนพิเศษ



ZAANSE 

SCHANS 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ หมู่บำ้นกงัหนัลมซำนสส์คนัส์ ( ZAANSE SCHANS ) 
หมู่บ้ำนอนุรักษ์กังหันลมเก่ำแก่ทีต่ั้งอยู่ทำงตอนเหนอืของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โดยอยูใ่กล้ ๆ กับเมือง ZAANDAM และเมือง ZAANDIJK โดยหมู่บ้ำนแห่งนี้
ถือได้ว่ำเป็นสถำนที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศำสตร์ของกังหันลมเอำไว้เป็นอย่ำงดี 
ท่ำนที่มำเยือนสถำนทีแ่ห่งนีจ้ะได้พบกับควำมสวยงำมอย่ำงลงตัวของหมู่บ้ำนที่
สร้ำงข้ึนสไตล์บ้ำนไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยำกำศแบบชนบทที่สวยงำม 

ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ ำ ทุ่งหญ้ำ และกำรปศุสัตว์ 

DAY 3

บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เคอเคนฮอฟ เทศกำลดอกไม้ไฮไลท์ของเนเธอร์แลนด์ท่ีจะจัดเพียง
ปีละครั้งเท่ำนั้น และท่ีส ำคัญเป็นสวนดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภำยในงำนมีทุ่งดอกทิวลิป
กว่ำ 800 สำยพันธุ์ นอกจำกดอกทิวลิปแล้ว ภำยในงำนท่ำนสำมำรถเดินเล่นถ่ำยรูปกับ
ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล ดอกไฮยำซินธ์และดอกไม้สำยพันธุ์อ่ืนๆ อีกมำกมำย

Keukenhof Garden

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร



ROTTERDAM

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองรอตเตอรด์มั เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นเมอืงท่ำทีใ่หญ่ที่สุดในยุโรป 

น ำท่ำนสู่ THE CUBE HOUSES เป็นบ้ำนทรงลูกบำศกเ์อียง 45 องศำ 
ถูกสร้ำงไว้บนเสำหกเหลี่ยม มีรูปร่ำงที่แปลกตำ จุดประสงค์หลักที่สร้ำง

บ้ำนลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่กำรใช้สอยนั่นเอง

จำกนั้นน ำท่ำน ณ THE MARKET HALL (DE MARKTHAL) 
เป็นตลำดหรูหรำในร่มที่จ ำหน่ำยอำหำรสดและอำหำรปรุงสุกมำกกว่ำ
ร้อยร้ำนค้ำ ด้วยรูปทรงอำคำรเป็นทรงอุโมงค์สูง 11 ชั้น ครอบตลำด

จนดูใหญ่ยักษ์ โดยใช้เวลำสร้ำงกว่ำ 5 ปี ถึงแล้วเสร็จ 
นอกจำกเป็นตลำดแล้ว ยังเป็นอพำร์ทเม้นท์ ที่อยู่อำศัย, ร้ำนคำเฟ่, 
ร้ำนขนมหลำกชนิด และต้องไม่พลำดกับกำรลิ้มลอง เฮอร์ริงสไตล์

ฮอลแลนด์ คือเนื้อปลำเฮอร์ริง สีชมพูดองในน้ ำปรุงรส

THE MARKET HALL 



MAINPORT 

DESIGN 

HOTEL 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร EUROMAST บริกำรอำหำร
สไตล ์WESTERN ให้ท่ำนได้อิม่เอมกับอำหำรเลศิรส พร้อมววิ
แบบ 360 องศำ 

หรือเทยีบเทำ่ 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (ANTWERP) นครแห่งศิลปะสร้ำงสรรค์ของประเทศเบลเย่ียม และน ำท่ำนเข้ำเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต 
ที่ใหญ่ที่สุดในเบลเย่ียม   “CHOCOLATE NATION” ภำยในมีทั้งกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรรมเม็ดโกโก้ กรรมวิธีกำรท ำช็อกโกแลต 
วัฒนธรรมกำรรับประทำน น ำท่ำนท ำควำมรู้จักกับช็อกโกแลตชนิดที่ 4 ต่อจำก MILK, DARK และ WHITE นั่นคือ RUBY ซึ่งเป็นช็อกโกแลตสี
ชมพูท ำจำกเม็ดโกโก้สีชมพูมีรสชำติเปรี้ยว แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



หลังจำกทุกท่ำนเยี่ยมชมโรงงำนช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้ว....
น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่เมือง บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียมและเป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์
มำกมำย

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



น ำท่ำนเดินทำงสู่ รูปป้ันแมเนเกนพิส หรือรูปป้ัน
เด็กยืนฉี่ เป็นรูปป้ันท่ีสร้ำงขึ้นเพื่อร ำลึกถึง
ควำมกล้ำหำญของหนูน้อย Petit Julien ท่ี

ปกป้องเมืองบรัสเซลส์ไว้ได้

Manneken Pis

Galeries Royales

Saint-Hubert

อิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำสุดหรู แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำ
แฟชั่น และงำนดีไซน์ชั้นยอดของเบลเยียม เช่น สินค้ำเครื่องหนัง

ท ำมือแบบดั้งเดิม เครื่องประดับ



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

CHEZ LEON 1893 
ร้ำนอำหำรตน้ต ำรบัแท้ของเบลเยี่ยม ที่เน้นเมนอูำหำร
ทะเล และ SIGNATURE  ของทำงรำ้นคอื “หอยแมลงภู่” 



PULLMAN BRUSSELS 
CENTRE MIDI HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 



น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ กรุงบรสัเซลส ์
เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่ีมีควำมใหญ่โต

เเละสวยงำมเป็นอย่ำงมำก ท่ีส ำคัญยังเป็นท่ีตั้งขององค์กร
ระหว่ำงประเทศอย่ำง คณะมนตรีแห่งสหภำพยุโรป (EU) 

เเละส ำนักงำนใหญ่ของนำโต (NATO) อีกด้วย
จำกน้ันน ำท่ำนถ่ำยรูปกับ อะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM)
เป็นประติมำกรรมรูปอะตอมมหึมำ สื่อถึงเป็นสัญลักษณ์
จำกกำรรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือ

ปี ค.ศ. 1959 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



10.45 น. น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงปำรีส โดยรถไฟ TGV เพื่อให้ท่ำนได้สัมผัสควำมเร็วของรถไฟที่อดีตเคยเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก 
TGV (TRAIN À GRANDE VITESSE) สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วยควำมเร็วกว่ำ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นับเป็นกำรเดินทำง
มิติใหม่ของรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย 



กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

ร้ำนอำหำรสุดหรูรำวกับพระรำชวัง
ใหบ้รรยำกำศเหมือนรับประทำนอำหำรอยู่ในห้อง
โอโ่ถง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรำ ก ำแพง
ถูกตกแต่งด้วยรูปแกะสลัก โคมไฟแชนเดอรเ์ลียร์ 
ภำพวำดบนผนัง รูปปั้นเคลือบด้วยสีทองเหลือง
อร่ำมไปท่ัวท้ังร้ำน และยังเคยเป็นร้ำนอำหำร
ประจ ำของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกน่ันก็คือ 
COCO CHANEL 

LE TRAIN BLEU



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ประตูชยัฝรั่งเศส เป็นผลงำนสถำปัตยกรรม 
ที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชำลแกร็ง มีอำยุกว่ำ 200 ปี โดยกำรใช้ศิลปะ
คลำสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมำจำกสถำปัตยกรรมโรมันโบรำณโดยกำรใช้
รูปปั้นแกะสลัก และยังเป็นสถำนที่ที ่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้
สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มชีัยชนะในสงครำม และเพื่อ
เชิดชูฐำนะของ นโปเลียน ใหย่ิ้งให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมัน 

อิสระให้ท่ำนได้ชอปปิ้ง ณ ถนนชองป์เอลเิซ ่ซึ่งเป็นถนนสำย
โรแมนติกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของ
ถนนรำชด ำเนินของบ้ำนเรำอีกด้วย และสองข้ำงถนนแฟชั่นแห่งนี้ 
ยังเป็นที่ตั้งของสถำนที่ส ำคัญ ๆ เช่น ส ำนักงำน, ห้ำงร้ำน, 

ภัตตำคำร, สถำนบันเทิงชื่อดัง เป็นต้น 

ARC DE TRIOMPHE

Champs Elysees



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

XIAO LONG KAN
ด้วยเมนูหม้อไฟพรีเมี่ยม รสชำติเด็ดจัดจ้ำน และ
วัตถุดิบ เครื่องเทศ รวมไปถึงส่วนผสมต่ำง ๆ  
ส่งตรงมำจำกประเทศจีน  ให้ท่ำนได้สัมผัสกับ
รสชำติที่หลำกหลำยและเพิ่มอรรถรสในกำรลิ้ม
ลองอำหำรของอำหำรม้ือนี้อีกด้วย 



หลังจำกรับประทำนอำหำร น ำท่ำนชมทิวทัศน์ของกรุงปำรีสบนยอดหอไอเฟล 
ท่ำมกลำงบรรยำกำศโรแมนติกยำมค่ ำคืน.....



Mercure Paris 

Centre Tour Eiffel

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนเดินทำงไปสู่ เมืองแวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลำงกำรเมืองกำรปกครอง ในสมัยพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่ำงจำกปำรีสไป
ทำงตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่ำนได้เข้ำชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versailles Palace) สัมผัสควำมอลังกำรของพระรำชวังท่ีได้รับกำรยกย่อง
ว่ำสวยงำมท่ีสุดในโลก อีกท้ังงบค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงจำกอดีตจนถึงปัจจุบันแพงท่ีสุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภำพวำด งำนศิลป์ 
มำกมำย ซ่ึงได้รับกำรตกแต่งไว้อย่ำงหรูหรำวิจิตรบรรจง ชมควำมงดงำมของห้องต่ำงๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะ ตกแต่งประดับประดำ
ด้วยภำพเขียนต่ำงๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีท่ีเป็นต้นแบบของ เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก… ให้ท่ำนได้ชมควำมงดงำมของ

แต่ละห้อง อำทิ SALON OF WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นต้น

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

Versailles Palace



กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

Le Ciel de Paris
ร้ำนอำหำรสไตล์ฝรั่งเศสท่ีอำหำรอร่อยระดับพรีเมียม    
ลิ้มลองอำหำรรสเลิศพร้อมกับวิวทิวทัศน์ของหอไอเฟล



LOUVRE 

MUSEUM

น ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่ำใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัว
อำคำรสถำนที่และผลงำนที่น ำมำจดัแสดง ตัวตึกที่อยู่รำยรอบนั้นเคยเป็น

พระรำชวังมำก่อน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงำนมำกกว่ำ 400, 000 ชิ้น 
แต่น ำมำจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่ำนั้น ตัวทำงเข้ำโดดเด่นด้วยปิรำมิดแก้ว 
ใหทุ้กท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรชมผลงำนด้ำนศิลปะจำกทัว่โลก และที่ส ำคัญที่ทุก
ท่ำนมำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอันลือชื่อ

ของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่



จำกน้ันน ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่ แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (GALLERIES LAFAYETTE) 
ย่ำนถนนออสแมนบูเลอวำร์ดและสินค้ำประเภทน้ ำหอม, เครื่องส ำอำง, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกำยในร้ำน DUTY FREE 

ท่ีคืนภำษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 

GALERIES 

LAFAYETTE



ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

L’ESCARGOT MONTORGUEIL 

บิสโตรฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมน้ีได้ให้บริกำรอำหำรฝรั่งเศส
แท้ๆ โดยเฉพำะจำนหอยทำกในกรุงปำรีสมำกว่ำสอง
ศตวรรษ  บริกำรทุกท่ำนด้วย เมนูหอยเอสทำโก้ พร้อม
ด้วยหมูสำมชั้นตุ๋น หรือจะเลือกเป็น เมนูปลำกระพงย่ำง 
ตบท้ำยด้วยของหวำนแสนอร่อย อย่ำงครีมบลูเล่



Mercure Paris 

Centre Tour Eiffel

หรือเทยีบเทำ่

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



07.00 น. น ำท่ำนเดินทำงไปยังสนำมบินชำร์ล เดอ โกล เพื่อท ำ TAX REFUND
10.25 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบนิอำบดูำบ ีโดย สำยกำรบนิเอทฮิดั เที่ยวบนิที ่EY032
19.00 น. เดินทำงถึง สนำมบนิอำบดูำบ ีเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.50 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบินเอทิฮดั

เที่ยวบินที่ EY402

DAY 8

08.20 น. เดินทำงถึง สนำมบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

DAY 7 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



อัตราค่าบรกิาร

** อัตราคา่บรกิาร ที่เสนอ เป็นการคดิจากกรณผีูเ้ดนิทางขัน้ต่า่ 10 ท่าน
หากผูเ้ดนิทางอยูร่ะหวา่ง 8-9 ท่าน เพิ่มทา่นละ 20,000.- บาท **

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด
ตั๋วบิสสิเนสคลาส เพิ มท่านละ

214,900.-
205,900.-
196,900.-
187,900.-
35,800.-
41,400.-
118,650.-

211,900.-
202,900.-
193,900.-
184,900.-
35,800.-
41,400.-
118,650.-

212,900.-
203,900.-
194,900.-
185,900.-
35,800.-
41,400.-
118,650.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

2119
2029
1939
1849
358
414

2119
2029
1939
1849
358
414

คะแนนสะสมสา่หรับสมาชิก



อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินท่ีระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมท่ีพัก (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ำวีซ่ำ
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท

อัตรำนีไ้ม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 40,000.- บำท
- ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรปุร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอืน่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
•ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อต๋ัวเครื่องบินเท่ำนั้น 
เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำส่ิงของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับ
กำรออกเดินทำงของทัวรน์ั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำร
เปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออก
เดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ด้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ  อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำม
อัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ   บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำม
เหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมัน่ในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งต้น


