
 
 

 

 

 

 

 
สมัผสัความงดงามบนเสน้ทางลดัเลาะชายฝัง่ที่สวยที่สุดในยุโรป “อมลัฟ่ีโคสท”์ 

ต่ืนตากบั “ถ ้าบูลกรอตโต”้ ความอศัจรรยจ์ากฝีมือธรรมชาติ ณ เกาะคาปรี 

ตอ้งมนตส์เน่หเ์มืองตากอากาศเล็กๆริมอ่าวเนเปิลส ์ “ซอรเ์รนโต”้ 

ชมเมืองที่ถูกฝังไวใ้ตเ้ถา้ถ่านและหินลาวาจากภูเขาไฟวสิุเวียส “ปอมเปอิ” 

พรอ้มชมความลงตวัระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม   

พรอ้มบริการ ที่พกั และภตัตาคารสุด EXCLUSIVE จาก ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ลีลา…ที่เป็นตวัคณุ 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง สามารถก าหนดวนัเดินทางไดเ้อง...ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป   

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอมิเรตส์ พบเจ้า

หน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม(อิตาลี) – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 

01.35 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 385 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดุไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอติาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 097 

13.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

จากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่ง

สาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเม่ือกว่า 2,000 ปี น าท่านชม จัตุรสัเวนีเซีย อนุสรณ์

หินอ่อนสขีาวที่มีความสวยงามเเละโดดเด่น โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบัผู้ที่รวบรวมอติาลีได้ส าเรจ็ในช่วงกลางศตวรรษ

ที่ 19 อย่าง วิกเตอร์ เอมมานูเอล ซึ่งนับว่าเป็นงานออกเเบบที่มีความสวยงามเเละอลังการอย่างมาก จากนั้นน าผ่านชม 

ตึกเหลือง ที่ท่านเบนิโต มุสโสลินี เคยใช้เป็นกองบัญชาการ ผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี จากนั้นน าท่านชม สนาม

กีฬาโคลอสเซ่ียมหรือโคลอสซีอุม้ หรือ เรียกอย่างเป็นทางการว่าแอมปิเธียเตอร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวส

ปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 

Wonders อกีด้วย  

 

 

 

 

 

 



ค า่   อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

ที่พกั   The Inn at the Spanish Step หรือระดบัเทียบเท่า  

             

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  โรม(อิตาลี) –วิหารแพนธีออน – เนเปิลส ์– ซอรเ์รนโต ้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม วิหารแพนธีออน วิหารรูปทรงจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม ถูกสร้างขึ้ นในยุคของจักรพรรดิ Marcus 

Agrippa ประมาณศตวรรษที่ 20 โดยได้ปรากฏการแกะสลัก M. Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร ด้วยการ

ออกแบบและการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจึงท าให้วิหารแห่งนี้ นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมัน

และยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สดุที่มีเหลืออยู่ 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มืองเนเปิลส์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

น าท่านนั่งรถชมเมืองเนเปิลส ์หรือ อ่านสไตล์อติาเลียนว่า นาโปล ีเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของอติาลี ตั้งอยู่ทางตอน

ใต้ริมอ่าวเนเปิลส ์เป็นเมืองที่ทรงอทิธพิลต่อวัฒนธรรมอติาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวฒันธรรมทางอาหาร เพราะเนเปิลส์

เป็นต้นก าเนิดของพิซซ่า (PIZZA) หนึ่งในอาหารอติาเลียนที่มีชื่อเสยีงที่สดุ และยงัเป็นอดีตเมืองพักตากอากาศอนั

เลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของเพลงซานตาลเูซีย อกีด้วย... แวะถ่ายรปู ปราสาทคาสเซิลนูโว (Castel 

Nuovo) ปราสาทยุคกลางที่มีชื่อเสยีงของเมืองเนเปิลส ์ตวัปราสาทโดดเด่นด้วยซุ้มประตูทรงกลมสงูตระหง่าน โดย

ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1282 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นด้วยหินทราย ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่

ส าคัญและยังเป็นสญัลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มืองซอรเ์รนโต ้(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศเลก็ๆอนั

เงียบสงบ ริมอ่าวเนเปิลส ์ตวัเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสงู และไล่ระดบัลงมาตามความลาดชนัจนลงมาถึงระนาบเดียวกนักบั

หาดทรายสเีทาที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างสวยงาม ท้องฟ้าสคีราม น า้ทะเลใส อากาศเยน็สบาย บ้านเรือนหลากสสีนั

ตั้งอยู่ริมผาอย่างสวยงาม น าท่านชม จัตุรสัทาซโซ่ (PIAZZA TASSO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เป็นจัตุรัสที่เตม็ไป

ด้วยสสีนัของร้านรวงที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนนสายที่ได้ชื่อว่าเป็นช้อปป้ิงสตรีทอันมีชื่อเสยีงของเมืองซอร์

เรนโต้ บริเวณโดยรอบจัตุรัสทาซโซ่เตม็ไปด้วยโบสถ์ วิหาร ที่มีความโดดเด่นงดงามเป็นเอกลักษณด้์วยรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบบารอค อสิระท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย…  

 

 



 

 

 

 

 

 

ค า่   อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

ที่พกั   Grand Hotel de la Ville หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4) ซอรเ์รนโต ้– เกาะคาปรี – ล่องเรือ HYDROFOIL – ถ ้าบลูกรอตโต ้- Villa San Michele 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์เรนโต้ 

09.00 น. น าท่านล่องเรือ HYDROFOIL สู่เกาะ คาปรี(CAPRI) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านชม

ความงามของ ถ ้ าบลูกรอตโต ้(Blue Grotto Capri) เกิดจากการกัดเซาะของน า้ทะเล มีขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 

เมตร และสูง 15 เมตร ซึ่งการที่จะเข้าไปชมความงามในถ า้จะต้องนอนราบไปกบัตัวเรือ เนื่องจากปากถ า้มีความกว้าง

ประมาณ 2 เมตรเท่านั้น (การเข้าชมภายในถ า้บูลกรอตโต้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ และ ระดับน า้ หากระดับน า้ขึ้นสูง จะ

ไม่สามารถเข้าชมด้านในได้) ความโดดเด่นของถ า้แห่งนี้ กค็ือน า้ทะเลที่เป็นสีฟ้าใสคล้ายกับสามารถสะท้อนแสงได้ใน

ความมืด โดยเกิดข้ึนจากแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านเข้ามาจากปากถ า้ที่มีความกว้างเพียงแค่ประมาณ 2 เมตร สาดส่องลงสู่

ผืนน า้ที่มีแร่เหลก็อยู่ข้างใต้ จึงเกดิการสะท้อนแสง ท าให้น า้ทะเลที่มีสฟ้ีาอยู่แล้ว ยิ่งเปล่งประกายคล้ายกบัการติดไฟใต้

น า้ เป็นภาพที่สวยงามมาก  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

น าท่านเดินเล่นชมเมืองคาปรี เมืองตากอากาศของชนชั้นสูงตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอ านาจและยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่ง

ความงาม น าท่านชม Villa San Michele คฤหาสห์สีขาวที่สร้างขึ้ นบนซากพระราชวังโบราณของจักพรรดิไทซีเรียส 

ตั้งอยู่ในเขตคนาคาปรี โดยมีรูปป้ันสฟิงซ์ของอยีิปต์ ที่มีความเชื่อว่าหากวางมือซ้ายบนสฟริงซ์แล้วมองออกไปยังทะเล 

ค าอธฐิานจะเป็นจริง นอกจากนี้ วิวบริเวณนี้ยังเป็นวิวที่สวยที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   Luxury Villa Excelsior Parco หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เกาะคาปรี – ซอรเ์รนโต ้– โพสิตาโน่ – อลัมลัฟ่ี – ราเวลโล่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ ท่าเรือเกาะคาปรี เพื่อเดินทางกลับ 

08.30 น. น าท่านเดินทางโดยเรือ HYDROFOIL กลับสู่เมืองซอรเ์รนโต้  

09.00 น. เดินทางถึงเมืองซอร์เรนโต้ จากนั้นน าท่านเดนิทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลที่เรียกว่า อมลัฟ่ีโคสท ์(AMALFI COAST) 

ชายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอติาลี (Sorrentine Peninsula) ซี่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวย

ที่สดุในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเส้นทางจะเลียบไปตามหน้าผาสงูชันจนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสติาโน 

อมัลฟี และราเวลโล เส้นทางเลียบชายฝั่งและเมืองทั้งสามได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 

ค.ศ.1997 น าทา่นเดินทางสู่เมืองโพสิตาโน(POSITANO) เมืองเลก็ๆที่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลตั้งอยู่ตามหน้าผาแคบ 

อนัมียอดโดมของโบสถ์ซานตามาเรีย อสัสนัต้า เป็นสญัลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายอยู่บนหน้าผา 

ดื่มด ่าไปกบับรรยากาศชวนมองตลอดเส้นทางที่ผ่าน  

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัลมลัฟ่ี(AMALFI) เมืองที่เคยมีอ านาจทางทะเล ได้สมญานามว่า QUEEN OF 

MEDITERRANEAN  แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้ จึงกลายเป็นเพียงเมืองเลก็ๆ มีมหา

วิหารใหญ่ที่สวยงาม เมืองนี้ มีระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส คือเป็นระบบการปกครองโดยผู้ด ารงต าแหน่ง

ดอจจ์ (DOGG) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ต่อมาในปี ค.ศ.1131 อัลมัลฟ่ีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกษัตริย์โรเจอร์ 

แห่งเนเปิลส์  และต่อมากถู็กชาวปิซ่ายึดครอง น าท่านเข้าชมวิหารแห่งนกับุญแอนดรูว ์(AMALFI CATHEDRAL) 

ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอัลมัลฟ่ี ทั้งยังได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามมากที่สุด โดยวิหารแห่งนี้ ถูก

สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกยีตริแก่นักบุญแอนดรูว์ (Saint Andrew) สร้างขึ้นตามศิลปะสไตล์อาหรับ – นอร์แมน 

โรมาเนสก์ ด้านหน้าของวิหารถูกประดับตกแต่งแบบโมเสกอย่างวิจิตรงดงาม บริเวณบันไดมีขนาดใหญ่ตกแต่งสไตล์

ลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) มีความโอ่อ่าและวิจิตรตระการตา 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองราเวลโล่ (RAVELLO)หมู่บ้านเลก็ๆของแคว้นคัมพาเนีย ที่มีความงามทั้งทางกายภาพ

และความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศลิปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 

จึงได้รับการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของคอสติเอรา อามาลฟิตานา ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อมรดกโลกของอติาลี ในปี ค.ศ.

1997 จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้หมู่บ้านราเวลโล่ ยังเป็นสถานที่ที่ศิลปินดงัอย่าง ริชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปินชาว

เยอรมันเคยมาแสดงคอนเสริ์ต จนท าให้มีการจัดเทศกาลคอนเสริ์ตที่หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นประจ าทุกปี น าท่านชม วิลล่า

รูโฟโล (VILLA RUFOLO) เป็นอาคารและสวนขนาดย่อม ที่อยู่ภายในศูนย์กลางประวัตศิาสตร์ในย่านจัตุรัสหลักของ

เมืองราเวลโล ถูกสร้างขึ้นอย่างหรูหราในสไตล์มัวร์(Moorish-style ) ในปี ค.ศ.1270 ภายในวิลล่าได้รับการตกแต่ง

อย่างสวยงามด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งยังมีหอคอยโบราณสงูประมาณ 30 เมตรอกีด้วย... 

ค า่   อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

ที่พกั   Palazzo Confalone หรือระดบัเทียบเท่า 

   

 

 



วนัที่หกของการเดินทาง (6) ราเวลโล่ – ปอมเปอิ – โรม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี(POMPEI) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต ที่ถูกฝัง
ไว้ใต้เถ้าถ่านและหินลาวาจากภเูขาไฟวสิเุวียส ในเหตุการณ์ภเูขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ ปี ค.ศ. 79 ท าให้เมืองจมหายไปใน

พริบตา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอติาลี บริเวณริมอ่าวเนเปิลส์ ท่านเข้าชมเมืองโบราณปอมเปอี ที่ถูกปกคลุมไว้

ด้วยลาวาเม่ือครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ วิสุเวียส (MT.VESUVIUS) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 622 ซึ่ง

ลาวาที่ทับถมกันนั้นหนาถึง 6 – 7 เมตร ท าให้เมืองนี้หายไปทั่วเมือง ปัจจุบันมีการขุดค้นพบ 3 ใน 4 ส่วนของเมือง

ทั้งหมด จากการตั้งใจขุดค้นซากที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ของผู้คน สตัว์เลี้ยงต่างๆ ที่เหมือนถูกหยุดอยู่กบัที่  ผ่านกาลเวลา

อนัยาวนาน ที่ยังบ่งบอกถึงความเจริญในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีว่าเคยมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่แน่นขนัดไปด้วย

ร้านค้า ตลาดและห้องแถว สนามกฬีา โรงละคร วิหาร โรงอาบน า้สาธารณะ หอนางโลม โรงแรม หลังจากการขุดส ารวจ 

ภาพชีวิตของชาวโรมันกว่าสองพันปีได้ปรากฏแก่สาธารณะชน สมัผัสได้ถึงชีวิตที่หรูหราในปอมเปอ ีและพลังอ านาจของ

ธรรมชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีได้ทนั ด้วยความมหัศจรรย์ของปอมเปอที าให้เมืองแห่งนี้  ได้รับการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เม่ือปี 1997   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาร 4 ชั่วโมง) หากพอมีเวลาระหว่างทางน าท่านแวะช้อปป้ิง

ที่“LA REGGIA DESIGNER OUTLER” เมืองมาร์เซียไนส์(MARCIANISE) แหล่งช้อปป้ิงที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่น

แบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci ,Prada , Armani , Moschino ,Nike, Adidas, Michael Kors, 

Calvin Klein, Tommy Hilfigher, Roberto Cavalli 

ค า่   อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเที่ยวชม 

ที่พกั   Amazing Suite Piazza Venezia หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) โรม – สนามบิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica ในเขตนครรฐัวาติกนั รัฐอสิระที่ประทบัขององค์สมเดจ็

พระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็น

ฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสยีงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักด์ิสิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชน

เดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกบัปิเอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลง

จากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวจิิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรป

อกีด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร 

 

 

 

 

 



เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความวสะดวกในการเที่ยวชม 

น าท่านสู่บริเวณ น ้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยน

เหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain จากนั้นน าท่านเดินเล่น ย่านบนัได

สเปน (Spanish Step) อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม เพื่อเดินทางกลับ 

22.05 น. น าท่านเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 096 เพื่อแวะต่อเคร่ือง  

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ดูไบ – กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (ใช้เวลาในการรอเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 4 ชั่วโมง) 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที่ EK 372 

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ  

                อตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ (ต่อท่าน) 

ประเภทผูเ้ดินทาง ส าหรบั 4-5 ท่าน ส าหรบั 6-7 ท่าน ส าหรบั 8-9 ท่าน 

ตัว๋เคร่ืองบินชั้น ECONOMY (ผูใ้หญ่) 

ตัว๋เคร่ืองบินชั้น BUSINESS CLASS (ผูใ้หญ่) 

ตัว๋เคร่ืองบินชั้น ECONOMY (เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี) 

ตัว๋เคร่ืองบินชั้น BUSINESS CLASS (เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี) 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

40,850.- 

142,995.- 

33,780.- 

118,480.- 

214,900.- 

214,900.- 

205,900.- 

195,900.- 

45,900.- 

40,850.- 

142,995.- 

33,780.- 

118,480.- 

184,900.- 

184,900.- 

176,900.- 

167,900.- 

45,900.- 

40,850.- 

142,995.- 

33,780.- 

118,480.- 

164,900.- 

164,900.- 

157,900.- 

149,900.- 

45,900.- 

**อตัราค่าบริการดงักลา่ว ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทางตามก าหนด** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป–กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าวีซ่า 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรยีกเกบ็เพิ่มอกี 

5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง  

6. ค่าโรงแรม ส าหรับการท า TEST AND GO 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า 50 เปอรเ์วนตข์องราคาทวัร ์

 - ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน 

 - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

 - ช าระโดยเงนิสด 

 - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

 

  ชื่อบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

           “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 



การยกเลิก  

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด 

  

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้ เดินทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   20 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้ อ

ตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย 



อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ,อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ

ท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 


