
  

  
 
 
 

NEW YEAR SUPREME OF EUROPE  
SWISS-FRANCE 9D7N 

 

ลลีาวดี ฮอลเิดย์ น าท่านท่องเทีย่วพกัผ่อน สู่ยุโรปโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS กบัเส้นทางสุดโรแมนติค 2 
ประเทศ สวติเซอร์แลนด์- ฝร่ังเศส เยือนสวสิดินแดนธรรมชาติขุนเขาสุดสวย เที่ยวเมือง 

ลูเซิร์นชมทีเ่ทีย่วไฮไลท์ เยือนกรินเดอร์วาล์ว ขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ชมมนเสน่ห์แห่งเมืองฝร่ังเศส
ตะวนัออกเมืองกอลมาร์ น่ัง TGV สู่มหานครปารีสชมหอไอเฟล พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปป้ิงแบบจุใจชองป์เอลเิซ่ ลิม้ลอง

เมนูอาหารยุโรป พร้อมทีพ่กัและการบริการสุดแสนประทับใจลลีา... ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 
ก าหนดการเดินทาง    27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566  
วนัองัคารที ่27 ธันวาคม 2565  (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.   คณะพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ QATAR AIRWAYS พบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับ 

 

วนัพุธที ่28 ธันวาคม 2565        (2) สนามบินโดฮา - สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น 

01.50 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR837 
05.15 น.  เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา 
08.50 น. นาํท่านเดินทางต่อไปยงั สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที ่

QR095 
13.25 น.   เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางโดย

รถโคช้ปรับอากาศ สู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดับหน่ึงของ
สวติเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขาและทะเลสาบ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หลงัคาแห่งทวปียโุรป” 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ยุโรป 
ทีพ่กั  RADISSON BLU HOTEL, LUCERNE หรือระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 



  

วนัพฤหัสบดทีี ่29 ธันวาคม 2565        (3) สะพานไม้ชาเปล – อนุเสาวรีย์สิงโต - หมู่บ้าน ISELTWALT - เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง
สะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่นํ้ า “รอยส์” (REUSS) ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็น
สัญลกัษณ์ของสวิสฯ จากนั้นนาํท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโต หรือ อนุเสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองลูเซิร์น และเป็นอนุสาวรียส์ําหรับทหารสวิสท่ีตายในหน้าท่ีท่ีฝร่ังเศส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สําหรับความ
กลา้หาญและความซ่ือสตัยใ์นหนา้ท่ี 

เทีย่ง  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ยุโรป 
นาํท่านแวะชมทะเลสาบ BRIENZ ณ หมู่บ้าน ISELTWALT หมู่บ้านเล็กๆสไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยตั้งอยู่บน
สามเหล่ียมปากแม่นํ้ าทางใตข้องทะเลสาบ BRIENZ  หรือถ่ายรูป ณ สะพานไมอิ้เซลท์วาลด ์ท่ีท่านจะไดฉ้ากหลงัเป็นวิว
ทะเลสาบอนัสวยงาม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อนังดงาม 
เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายนํ้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะทาํให้
ท่านรู้สึกสดช่ืน อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาอนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม 
ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ PATEK 
PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็นตน้, ชอคโกแลต, มีดพบั VICTORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ือง
หนงัแบรนดเ์นม, นาฬิกากุ๊กก ูและของฝากนานาชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารจนี 
ทีพ่กั  BELVÉDÈRE STRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 



  

วนัศุกร์ที ่30 ธันวาคม 2565       (4)               กรินเดอร์วาล์ว –  ยอดเขาจุงเฟรา -  กรุงเบิร์น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านออกเดินทางสู่ กรินเดอร์วาล์ว ตน้ทางสถานีกระเชา้ EIGER EXPRESS ข้ึนสู่ เขาจุงเฟรา ระหว่างทางท่าน
จะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพแบบสวิสเซอร์แลนด์ ทุ่งหญา้เขียวขจี ดอกไมป่้า บานสะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ นาํท่าน
เปล่ียนรถไฟชม วิวท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งเทือกเขาแอลป์ ณ สถานีไคลน์ไชเด็ค รถไฟจะนาํท่านลอดผ่านอุโมงค์ท่ี
ขุดเจาะไวบ้นความสูง 3,464 เมตร สู่ TOP OF EUROPE ณ สถานีจุงเฟรา ท่ีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ว  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารยุโรป  
  จากนั้นนาํท่านสู่ กรุงเบิร์น (BERN)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง เมืองหลวงของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารยุโรป  
ทีพ่กั   SWISSÔTEL KURSAAL BERN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัเสาร์ที ่31 ธันวาคม 2565        (5) หอนาฬิกาไซท์กลอ็คเค่นทาร์ม – ย่านมาร์กาสเซ - เมืองกอลมาร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนาฬิกาไซท์ กลอ็คเค่นทาร์ม หอนาฬิกาท่ีมีอายถึุง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ให้ดูทุกชัว่โมง
เม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัยา่นการคา้ มาร์กาสเซ (MARKTGASSE) ยา่นเมืองเก่าปัจจุบนั
ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตลบ์าร็อค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนตจึ์งเหมาะกบัการเดินเท่ียวชม 
 
 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส สู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจคา้ไวน์ของฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวอ้ยา่งดี 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารยุโรป 



  

ทีพ่กั  L'ESQUISSE HOTEL & SPA COLMAR - MGALLERY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัอาทติย์ที ่1 มกราคม 2566       (6)    เมืองกอลมาร์ – ชมย่านเมืองเก่า – หมู่บ้านริคเวยีร์ – ชมย่านเมืองเก่าสตราสบูร์ก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านเดินชมยา่น เมืองเก่ากอลมาร์ เป็นยา่นท่ีมีฉายาวา่ เวนิสนอ้ย “LITTLE VENICE” ตั้งอยูติ่ดกบัแม่นํ้ า LAUCH มี

คลองเลก็ๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนัโกธิคและเรเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยูด่ว้ย 
ชมโบสถ์โดมินิกัน (DOMINICAN CHURCH) โบสถซ่ึ์งเป็นหน่ึงในตวัอยา่งของโบสถแ์บบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่ง
หน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป 
  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริคเวยีร์ (RIQUEWIHR)  ในแควน้อลัซาส (ALSACE) เมืองเล็กๆน่ารักท่ีอยูใ่นหุบเขาถูกโอบ

ลอ้มไปด้วยไร่องุ่นมีช่ือเสียง ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองท่ีแสนน่ารักน้ี จากนั้ นนําท่านสู่ เมืองสตราสบูร์ก 
(STRASBOURG) ใหท่้านไดช่ื้นชม ย่านเมืองเก่า (LA PETITE FRANCE) ท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่เป็นอาคารคร่ึง
ตึกคร่ึงไม ้สีสันสดใส ถ่ายภาพกบั สะพานปงกูแวร์ (PONTS COUVERTS) สะพานคนเดินท่ีอดีตมีลกัษณะคลา้ยกบั
สะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์และยอดของมหาวหิารนอร์ทเทอดามแห่งสตราสบูรกไ์ดอ้ยา่งชดัเจน...   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป 
ทีพ่กั  NOVOTEL STRASBOURG CENTRE HALLES หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัจนัทร์ที ่2 มกราคม 2566       (7)  สถานีรถไฟสตราสบูร์ก – นั่งรถไฟ TGV– ปารีส –จตัุรัสคองคอร์ท - พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์  



  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟสตราสบูร์ก เปล่ียนบรรยากาศในการเดินทาง โดยนัง่รถไฟด่วน TGV สมัผสัฝีจกัรอนัทรง
พลงัดว้ยความเร็วกวา่ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

10.44 น.    ออกเดินทางสู่นครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV LYRIA ตัว๋ทีน่ั่งช้ัน 1ST CLASS ขบวนที ่2356 พร้อมพกัผอ่นอิริยาบถ
บนรถไฟกบัท่ีนัง่แสนสบาย ซ่ึงระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงามของประเทศฝร่ังเศสตลอดเสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.31 น.  เดินทางถึง สถานรีถไฟกรุงปารีส เมืองหลวงระดบัโลกประเทศฝร่ังเศส 
บ่าย  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารจนี 

นาํท่านแวะชม จตัุรัสคองคอร์ท ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต... อิสระให้ทุก
ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก นาํท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภณัฑท่ี์จดัวา่ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ทั้งตวัอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีนาํมาจดัแสดง พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเก็บรวบรวมผลงานมากกวา่ 400, 000 ช้ิน แต่
นาํมาจดัแสดงไดเ้พียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็จะผลดัเปล่ียนกนัมาออกแสดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป  
ทีพ่กั  PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัองัคารที ่3 มกราคม 2566       (8)  ทรอกาเดโร – ย่านมงต์มาตร์ – ประตูชัย – ถนนชองป์เอลเิซ่ - สนามบินปารีส    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่ ทรอกาเดโร TROCADÉRO เป็นช่ือเรียกรวมๆของพ้ืนท่ีทางทางตะวนัตกเฉียงเหนือของหอไอเฟลท่ีถูกขั้น
กลางดว้ยแม่นํ้ าแซน ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัหอไอเฟล ซ่ึงในจุดน้ีเป็นหน่ึงในจุดชมวิวหอไอเฟลท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุด
ดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ (MONTMARTRE) เป็นยา่นสาํคญัอีกแห่งของเมืองปารีส อยูสุ่ดเขตทาง
เหนือของปารีส มีลกัษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นท่ีพาํนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจุด
กาํเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีส 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารไทย 

นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชัย ARC DE TRIUMPH ท่ีนโปเลียน โบนาปาร์ต มีบญัชาใหส้ร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่
กองทพัของตนท่ีมีชยัในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนใหย้ิง่ให้ดุจดัง่จอมจกัรพรรดิโรมนัอิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้ นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
ถนนชองป์เอลเิซ่ ซ่ึงเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง สองขา้งถนนเป็นท่ีตั้งของสาํนกังาน, สายการ
บิน, บริษทั, หา้งร้าน, ภตัตาคาร, สถานท่ี บนัเทิงช่ือดงัตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร .. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
22.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR038 
 

วนัพุธที่ 4 มกราคม 2566       (9)      สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูม ิ

06.30 น.  เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา 
08.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR832 
18.25 น.   เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   เน่ืองจากสภาพอากาศ  เวลาและสายการบิน  
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 



  

อตัราค่าบริการ   
ประเภทผู้เดนิทาง ท่านละ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
กรณี อพัเกรดเป็นตัว๋บิสสิเนสคลาส เพ่ิมท่านละ 

239,800.- 
231,800.- 
223,800.- 
215,800.- 
51,500.- 
49,500.- 
122,200.- 

236,800.- 
228,800.- 
220,800.- 
212,800.- 
51,500.- 
49,500.- 
122,200.- 

237,800.- 
229,800.- 
221,800.- 
213,800.- 
51,500.- 
49,500.- 
122,200.- 

 
** อตัราค่าบริการ ทีเ่สนอ เป็นการคดิจากกรณีผู้เดนิทางขั้นต า่ 10 ท่าน ** 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  

2,368 
2,288 
2,208 
2,128 
515 

1,873 

2,368 
2,288 
2,208 
2,128 
515 

1,873 

 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรั้บเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดรั้บคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 



  

6. นํ้าหนกักระเป๋าสาํหรับบตัรโดยสารชั้น ECONOMY 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโลกรัม 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

  “การจอง” กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 30,000.- บาท  

  “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

- ชาํระโดยเงินสด  

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ FAX. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี    บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   

   บัญชีกระแสรายวนั   เลขที ่ 639-1-00265-5 

การยกเลกิ  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหกั 50 % ของอตัราค่าบริการ 

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด    



  

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น 

ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้แก่

ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหกั 50 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราค่าบริการ 

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด   

  



  

ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ่้ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาต

ใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

12. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยนืยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ

ตัว๋หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

13. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่  

7  วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์

ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

14. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดย

มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

15. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

16. ของกาํนลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



  

17. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนั่ง

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

18. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

19. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 
 

 
เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา 

 
1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (มีหนา้วา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จาํนวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ทาํงาน และวนัท่ี 
        อนุญาตใหล้างาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นตอ้งระบุวา่ไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

A. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
B. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครัวทาํหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุวา่จะ
ออกค่าใชจ่้ายให ้และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ่้าย  1.สาํเนาบตัร
ประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

5.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  
6.  สาํเนาใบสาํคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) สาํเนาใบสาํคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใด
ท่านหน่ึง ทาํท่ีเขต หรืออาํเภอเท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาวา่จะใหว้ซ่ีาหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวซ่ีา บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งยดึมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  
 


