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ITALY - FRANCE
ก ำหนดกำรเดินทำง

11-20 กันยำยน, 16-25 ตุลำคม, 
30 ตุลำคม – 8 พฤศจิกำยน, 13-22 พฤศจิกำยน, 

4-13 ธันวำคม 2563



SEASON IN ITALY
SPRING
15 – 20 °C

March - may

SUMMER
25 – 30 °C

June - August

AUTUMN
7 – 24 °C

September - November

WINTER
3 – 14 °C

December - February



SEASON IN FRANCE
SPRING

4 – 19 °C
March - may

SUMMER
13 – 24 °C

June - August

AUTUMN
5 - 21 °C

September - November

WINTER
2- 7 °C

December - February



22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับ
พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร

00.35 น. คณะออกเดินทำงสู่เมืองมิลำน ประเทศ อิตำลี โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 940

06.25 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินมำเพลซ่ำ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี 
หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว

DAY 1

DAY 2

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร



Sirmione

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซีร์มิโอเน่ เป็นเมือง
เก่ำแก่มีอำยุมำกกว่ำ 2,000 ปี เป็นเมืองที่
ขึ้นชื่อว่ำสวยงำมและได้รับควำมนิยมจำก
นักท่องเที่ยวมำกที่สุด ด้วยลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้ำไปในทะเลสำบกำร์ดำ 
บริเวณเหนือสุดของเกำะนี้มีซำกปรักหักพัง 
Grotto of Cahillus อยู่ นักท่องเที่ยว
สำมำรถถ่ำยภำพวิวทิวทัศน์ที่น่ำตื่นตำของ
ทะเลสำบโดยมีฉำกหลังเป็นร่องรอยของ
คฤหำสน์แบบโรมันที่เหลืออยู่



เมืองเวโรนำ ได้รับกำรยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทำง
วัฒนธรรมโดยองค์กำร UNESCO มีสมญำนำว่ำ
“Little Roman” โดยยังคงสภำพสถำปัตยกรรมจำกสมัย
โรมันไว้อย่ำงสมบูรณ์
เป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญทำงศิลปะ และวัฒนธรรมเก่ำแก่ 
เมืองนี้เป็นต้นก ำเนิดผลงำนปลำยปำกกำของ วิลเลียม 
เชกสเปียร์ โดยเฉพำะโศกนำฏกรรมต ำนำนรักอมตะของ
โรมิโอจูเลียต ที่คุณจะได้สัมผัสกลิ่นอำยของควำมรักตลบ
อบอวลไปทั้งเมือง ใครที่ชอบควำมโรแมนติกของนิยำยรัก
เรื่องนี้ต้องไม่พลำด

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ 
ณ ภัตตำคำร

VERONA



รับรองท่านดว้ยที่พกัสุดพเิศษ

Hotel Colomba
d’Oro

หรือเทียบเท่า



DAY 3

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองปำร์มำ เมืองในแคว้น
เอมิเลีย-โรมัญญำมีชื่อเสียงในด้ำนกำรผลิต
แฮมหลำยคนอำจเคยได้ยินชื่อชีสพำเมซำน
น ำท่ำนชมย่ำนส ำคัญของเมืองลำนกว้ำง
Plaza Garibaldi ปิฮำซซ่ำ กำริบัลดี ชมโบสถ์
ประจ ำเมือง Duomo di Parma ภำยในมี
สถำปัตยกรรมภำพเขียนบนผนังสวยงำม
มำกมำย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

PARMA เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง ลำ สเปเซีย เมืองที่ได้รับกำรยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภูเขำ ใน
แถบน้ันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตำลี 

น ำท่ำนสู่ ซิงเคว เทเร่ แปลว่ำ 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ใน
ภำษำอังกฤษ ได้แก่ หมู่บ้ำนมอนเตรอสโซ อัล มำเร / หมู่บ้ำนเวร์
นำซซำ / หมู่บ้ำนคอร์นีเลย / หมู่บ้ำนมำนำโรลำ และหมู่บ้ำน       
ริโอมัจจอร์เร... 
น ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บ้ำนมำนำโรลำ และ หมู่บ้ำนเวร์นำซซำ ที่มี
ควำมสวยงำมด้วยสีสันของตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเล 
... 
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซำนตำ มำร์เกริตำ อีกหนึ่งเมืองสวยริม
ฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย 

Cinque Terre

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ
Best Western 
Regina Elena

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โตฟิโน ซึ่งเป็นเมือง
ท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่ำเรือ
เล็กๆ จนได้รับกำรขนำดนำมว่ำเป็น “สวรรค์
แห่งเมืองท่ำ” ส ำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมือง
เล็กๆ น่ำรักประกอบด้วยบ้ำนเรือนหลำกสีสัน 
ตั้งเบียดเสียดกันไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่มโอบ
ล้อมอ่ำวที่มีท่ำเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด

DAY 4
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

Portofino



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีทำง
ภำคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่ ำศูนย์กลำงทำง
ประวัติศำสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นเมืองที่มีควำมรุ่งเรือง
มำตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มำจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบัน
เป็นเมืองศูนย์กลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์
ของอิตำลี่ได้แก่ เฟียต, อัลฟ่ำโรมีโอ, แลนเซีย... 
น ำท่ำนชม มหำวิหำรประจ ำเมือง สถำนที่ประกอบศำสนพิธีอัน
งดงำมและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ เคำรพของทั้งคนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มำเยือน

G
E
N
O
a

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรัฐโมนำโค Monaco
รัฐอิสระที่ต้ังอยู่ทำงตอนใต้ของ

ประเทศฝรั่งเศส 
เมืองโมนำโค เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีธรรมชำติ
รำยล้อม แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชม
ควำมงำมของสถำนที่อันยิ่งใหญ่มำกมำย
กลมกลืนไปกับธรรมชำติได้อย่ำงลงตัวMonaco



เมืองหลวงของโมนำโค ที่มีชื่อเสียงในเรื่องควำม
หรูหรำของคำสิโน โรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรู   

ของมอนตคิำร์โล และอำหำรชั้นเลิศ 

เป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบของโมนำโค ซึ่งสำมำรถมองเห็นท่ำเรือซึ่งมีเรือยอร์ช
จอดอยู่เรียงรำย วิหำรโมนำโคท่ีสร้ำงในรูปแบบ นีโอโรมำนซ์ เป็น
ที่ฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซแห่งโมนำโก  และเจ้ำชำยเรนิเยร์ 
พระสวำมี อีกทั้งตำมสองข้ำงในเมือง เต็มไปด้วยอำคำร
บ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมอันงดงำมตื่นตำต่ืนใจPRINCE’S PALACE 

OF MONACO จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง นีซ เมืองตำกอำกำศระดับโลก

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรMONTE CARLO



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ
Le Méridien Nice

หรือเทียบเท่ำ



เปิดรับเช้ำวันใหม่ของกำรเดินทำง น ำชม Cours Saleya
ตลำดกูร์ ซำลียำ หรือตลำดดอกไม้สดที่ขึ้นชื่อว่ำมำ
เมืองนีซแล้วจะต้องไม่พลำดกำรเยือนตลำดแห่งนี้ ที่นี่มีร้ำน
รวงขำยดอกไม้สดให้เลือกซื้อ เลือกชมมำกมำย หรือจะเป็น
ร้ำนขำยผลไม้สดตำมฤดูกำล และร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟที่
เปิดยำมเช้ำ ท่ีรอต้อนรับผู้มำเยือนตลอดเวลำ

DAY5เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำนชม เมืองคำนส์ เมืองตำก
อำกำศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งทำงตอนใต้ของ
ฝรั่งเศส และเป็นสถำนที่จัดงำนประกวดภำพยนตร์
นำนำชำติ ซึ่งทุกปีจะมีเหล่ำดำรำ และบรรดำเศรษฐีมำ
ท่องเที่ยวตำกอำกำศเป็นประจ ำทุกปี น ำท่ำนชมแผ่นที่
ประทับรอยมือของเหล่ำดำรำที่ท่ำนชื่นชอบ… 

COURS SALEYA

CANNES

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



AIX EN 
PROVENCE

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) 
เมืองเก่ำแก่ท่ีในอดีตเคยมีฐำนเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้น
โพรวองซ์ เป็นศูนย์กลำงของอ ำนำจ และควำมเจริญของ
แคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศส… น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมือง 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ
GRAND HOTEL  

ROI RENE
AIX EN PROVENCE

CENTER
MGALLERY
BY SOFITEL

หรือเทียบเท่า



DAY 6 MANOSQUE
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ ำน เดินทำงสู่  เมือง MANOSQUE เป็นสถำนที่ตั้งของ 
โรงงำนน้ ำหอม L’OCCITANE ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์บ ำรุง
ผิว สบู่แชมพู น้ ำหอม และอื่นๆอีกมำกมำย  ส่งขำยทั้งในฝรั่งเศส
และทั่วโลกกว่ำ 85 ประเทศ โดยใช้วัตถุดิบคุณภำพดีตำมธรรมชำติ
ที่มีอยู่มำกมำยในท้องถิ่น โดยเฉพำะจำกแคว้นโพรวองซ์ น ำท่ำน
เที่ยวชมโรงแรมพร้อมชมกรรมวิธีกำรผลิตน้ ำหอมชื่อดัง



หมู่บ้ำนครูสสิยง (ROUSSILLON) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ 
ในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์

ROUSSILLON

หมู่บ้ำนที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และ
น้ ำตำล ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้ำนที่สวยที่สุดใน
ฝรั่ง เศส” สีส้มๆ แดงๆ มำจำกสีธรรมชำติ เพรำะที่ 
Roussillon มีผำหินสีส้มสดที่ตั้งเด่นเป็นสง่ำใกล้ๆ กับหมู่บ้ำน 
ซึ่งนั่นก็คือแหล่งแร่ Ocre วัตถุดิบผลิตสีคุณภำพดี ที่
น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงทำสีบ้ำนในหมู่บ้ำนนี้นี่เอง ซึ่งสีที่ผลิต
ได้ก็มีตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม ไปจนสีแดง
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



GORDES

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงตำมหำเส้นทำงแห่งควำมหอมกันที่ หมู่บ้ำน Gordes ตั้งอยู่บนยอดเขำในแถบเทือกเขำ ลูแบรง 
(Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้ำงจำกยอดเขำและปลูกลดหลั่นต่อกันมำตำมไหล่เขำ 
มีบ้ำนเรือนที่มีสถำปัตยกรรมที่สวยงำม และบรรยำกำศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บ้ำนนี้ ควำม
สวยงำมและควำมเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนนี้ท ำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง อำวิญอง...

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ
HOTEL 

NOVOTEL 
AVIGNON 

CENTRE
หรือเทียบเท่ำ



เมืองอำวิญอง เป็นหนึ่งในสำม
เมืองหลักของแคว้นโพรวองซ์ 
ซึ่งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียง

ในทำงบทกวีสมัยกลำงและ
ขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยู่บน

แม่น้ ำRhone เมืองแห่ง
ประวัติศำสตร์แห่งศำสนจักรในยุค
แห่งกำรมีสันตะปำปำ 2 พระองค์ 

AVIGNON

จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ 
อดีตพระรำชวังที่ประทับของสันตะปำปำ 
โดยองค์กำร UNESCO ได้จัด ให้ เป็น
มรดกโลกในด้ำนของมนุษยชำติ 
อดีตพระรำชวัง แห่งนี้ ถูกตั้ ง ให้ เ ป็น
สัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อชำว
คริสต์ทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่14 อดีต
พระรำชวังแห่งนี้จึงถือเป็นพระรำชวังที่
สร้ำงขึ้นในสไตล์กอธิกที่ ใหญที่สุดใน
ยุโรป อิสระให้ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกตำม
อัธยำศัย ทำงด้ำนหน้ำของ พระรำชวัง
เป็นที่ตั้งของ สะพำนแซ็งเบเนเซ  (Pont 
St.Benezet) สัญลักษณ์ของเมือง
อำวีญอง เสน่ห์อันน่ำประทับใจเมื่อได้ไป
สัมผัสที่มีสถำปัตยกรรมอันงดงำม

DAY 7
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน 
ณ ภัตตำคำร



น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟ Gare de Lyon เปลี่ยนบรรยำกำศใน
กำรเดินทำง โดยนั่ง รถไฟด่วน TGV รถไฟขบวนใหญ่ที่เร็วที่สุด 
สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วยควำมเร็วกว่ำ 300 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงนับเป็นมิติใหม่
14.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองปำรีสโดยรถไฟด่วน TGV โดยใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2.40 ชม. ในกำรเดินทำงด้วยรถไฟในยุโรปอย่ำง
สะดวกสบำยพักผ่อนอิริยำบถบนรถไฟกับที่นั่งแสนสบำยระหว่ำง
ทำงให้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงำมตลอดเส้นทำง

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



รับรองท่านดว้ยที่พกัสุดพเิศษ

PULLMAN TOUR
EIFFEL HOTEL

หรือเทียบเท่า



LOUVER
MUSEUM

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่ำใหญ่ที่สุดในโลก ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรชมผลงำนด้ำนศิลปะจำกทั่ว
โลก และที่ส ำคัญที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอ
นำโด ดำวินชี่ ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ และภำพเสรีภำพน ำประชำชน (Liberty Leading the People) ผลงำนที่
เยี่ยมยอดของ เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงกำรปฏิวัติในฝรั่งเศส

DAY 8

เช้า    บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น ำท่ำนสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย 
(ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำ
ปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่
กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม อิสระให้
ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย 

ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER)
สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ให้ท่ำน
ได้สัมผัสประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจ

ของมหำนครปำรีส ชม จัตุรัสคองคอร์ท 
ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ที่ 

16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต 

PARIS
CITY TOUR

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร



ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขำช้อป ย่ำนศูนย์กำรค้ำระดับพรีเมี่ยม 
แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้ำนอำหำรที่มี
ควำมหรูหรำอลังกำรและอีกมำกมำยที่สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจ
ตลอดสองข้ำงทำง ถือว่ำเป็นย่ำนธุรกิจที่ส ำคัญของกรุงปำรีส

Champs Elysees

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



รับรองท่านดว้ยที่พกัสุดพเิศษ

PULLMAN TOUR
EIFFEL HOTEL

หรือเทียบเท่า



10.00 น. น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำเดอร์โกล กรุงปำรีส 
เพื่อให้ทุกท่ำนได้มีเวลำในกำรท ำ TAX REFUND

13.40 น.      ได้เวลำกล่ำวอ ำลำ กรุงปำรีส น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ 
กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG931

DAY 9

05.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 
พร้อมควำมประทับใจ

DAY 10



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

185,900
176,900
167,900
158,900
37,800
28,000

182,900
173,900
164,900
155,900
37,800
28,000

183,900
174,900
165,900
156,900
37,800
28,000

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)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1829
1739
1649
1559
378
1549

1829
1739
1649
1559
378
1549

อัตราค่าบริการส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

**ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป **    กรณีเดินทาง 10-14 ท่าน ช าระเพิ่มท่านละ 15,000 บาท



อัตรานี้รวม
• บัตรโดยสารเครื องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าที พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที คอยอ่านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ ม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ มเติมอีก



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 30,000บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ ากัด
- ช่าระโดยเงินสด
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ท้ังน้ีเพื อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋ว

เครื องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 
เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที 
น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยว
เอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่าน
และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


