
 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสความงดงามบนเส้นทางสุดคลาสสิค แห่งอิตาลี โรม-มิลาน  
ที่สุดของบรรยากาศแห่งการพักผ่อน เซียน่า ซานจีมิญญาโน ฟลอเร้นซ์ เมืองมรดกโลกแห่งแคว้น ทอสคานา 

พร้อมความลงตัวระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม   
อิ่มเอมไปกับสายลมจากหมู่บ้านริมทะเลที่หลากสีสัน ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชีโน่ 
ต้องมนต์เสน่ห์เมืองเล็กๆ สุดน่ารักอย่าง ซีร์มิโอเน ทีใ่ครหลายคนอาจไม่รู้จัก  

พร้อมบริการ ที่พกั และภัตตาคารสุด EXCLUSIVE จาก ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลลีา…ทีเ่ป็นตัวคุณ 
 

ก าหนดการเดินทาง 13-22 ตุลาคม, 22-31 ตุลาคม ต.ค.// 15-24 พฤศจิกายน// 1 – 10 ธนัวาคม  

เดินทางช่วงปีใหม่  24 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563**   
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C 
(ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2) สายการบินไทย พบเจา้หน้าของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร
ต่างๆ             

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)  โรม(อิตาลี) – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม - จตุรัสโรมัน – วิหารแพนธีออน  

00.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG44 
06.50 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

จากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระน าท่านเดินทางสู่  กรุงโรม นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจกัรวรรดิโรมนั อาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่มาเม่ือกว่า 2,000 ปี น าท่านชมบ สนามกีฬาโคล่ีเซ่ียมหรือ
โคลอสซีอุ้ม หรือ เรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ท่ีสร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซ่ียนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 
นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคประวติัศาสตร์และยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 



เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
  น าท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ใจกลางของอารยธรรมโรมนัโบราณที่รุ่งเรือง ซ่ึงเรืองอ านาจราว 1,000 ปี  
  โดยประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเรียกกนัว่า “Forum Magnum” หรือเพียงแค่ "Forum" จากนั้นน าท่านชม วิหารแพนธี 
  ออน วิหารรูปทรงจตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโรม ถูกสร้างข้ึนในยุคของจกัรพรรดิ Marcus Agrippa ประมาณศตวรรษ 
  ที่ 20 โดยไดป้รากฎการแกะสลกั M. Agrippa ไวท้ี่บริเวณหน้าบนัของตวัอาคาร ดว้ยการออกแบบและการก่อสร้างที่ 
  ยอดเยี่ยมจึงท าให้วิหารแห่งน้ีนั้นนบัเป็นส่ิงก่อสร้างเดียวท่ีก่อสร้างมาตั้งแต่สมยัยุคโรมนัและยงัคงสภาพสมบูรณ์ไว ้
  ไดม้ากที่สุดที่มีเหลืออยู่ 

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก   Grand Hotel Palatino Rome หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่สามของการเดินทาง (3) โรม – รัฐวาติกัน –น ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ช้อปป้ิง – โรม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององคส์มเด็จ
พระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมนัคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็น
ฝีมือของศิลปินที่มีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นิน่ี ชมประตูศกัดิ์ สิทธ์ิที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดิน
เขา้สู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกบัปิเอตา้รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลงัจากที่ถูกปลดลงจากไม้
กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนบัเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกดว้ย 
เดินชมความสวยงามและเลือกซ้ือของท่ีระลึกบริเวณดา้นหน้ามหาวิหาร 

 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านสู่บริเวณ น ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสัญลกัษณ์ที่ส าคญัของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญ
เส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตร์เร่ือง Three Coins in The Fountain จากนั้นน าท่านเดินเล่น ย่านบันได สเปน Spanish 
Step อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  
 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก   Grand Hotel Palatino Rome หรือระดับเทียบเท่า 
 



วันที่ส่ีของการเดินทาง (4) โรม - เซียน่า – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย  องคก์ารยูเนสโก 

ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เพื่อให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเดินเขา้สู่ตวัเมืองเก่า เพื่อชม
จัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคลา้ยเกือกมา้นบัว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงใน
อิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงั
เก่าท่ีสร้างข้ึนดว้ยศิลปะแบบโรมาเนสก์ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหน๋ึง
สัญลกัษณ์ของเซียนา จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอ
โมดิเซียนา (Duomo di Siena ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมดว้ย
ศิลปะแบบเรเนซองส์ในยุคต่อมา 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั... ให้ท่านไดช่ื้นชมสถาปัตยกรรมของเมืองเซียน่าอย่างเต็มที่เน่ืองจาก เมืองเซียนาเป็น
เมืองยุคกลางที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกเมืองของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบกอธิค และสถาปัตยกรรมเรเนซองส์  โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของ
เมืองเซียนาซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก   NH HOTEL SIENA หรือระดับเทียบเท่า 
   

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ฟลอเร้นซ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่เมือง ซานจีมิญญาโน เป็นเมืองเล็กๆบนเนินเขา และยงัเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่
ช่ือเสียงของจงัหวดัเซียนาเมืองซานจีมิญญาโน ยงัเป็นอีกหน่ึงเมืองที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุค
กลาง ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงโบราณจากยุคกลาง โดยส่ิงที่โดดเด่น มากที่สุดของเมืองก็คง
จะเป็นบ้านหอคอยท่ีถูกสร้างข้ึนมากมายกว่า 72 หลงั แต่ปัจจุบันนั้นเหลือเพียง 14 หลงั ซ่ึงแต่ละหลงัก็ลว้นมีความสูง
หลายสิบเมตร บางหอคอยนั้นสามารถวดัได้ถึง 50 เมตร รวมถึงความงดงามของ "เปียสซา เดลลา ซิสเทอนา"(Piazza 
della Cisterna) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในรูปสามเหลี่ยม และ"เคียซา ดิ เซนท์อกอสติโน" (chiesa di Sant'Agostino) หรือ 
โบสถ์เซนต์ออกัสติน (St Augustine Church) 

 
 
 
 



เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี น าท่านเขา้สู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเรนซ์ ที่ได้รับเลือก

โดยองคก์ารยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1982 ชมความสวยงามบริเวณที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมือง
ฟิเรนเซ่ หรือฟลอเรนซ์ท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตน้แบบท่ี ไมเคิล แองเจลโล ไดใ้ชใ้นการออกแบบยอดโดม
กลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่
ดา้นหน้าของพระราชวงัเวค คิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่า เวคคิโอ ท่ีทอดขา้มแม่น ้าอาร์โน ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขายทองค าท่ี
เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยงัคงอนุรักษ ์บรรยากาศแบบดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างดี 

 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก   AMBASCIATORI HOTEL FLORENCE หรือเทียบเท่า 
 

วันหกของการเดินทาง (6) ฟลอเรนซ์ - ลา สปีเซีย – ซิงเคว เทเร่ – ปอโตฟิโน่ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแควน้ลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ที่น่ีงดงามจนไดส้มญาว่า    
 อิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชัน 90 องศา บาง

ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตาม
ธรรมชาติ ผสมผสานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมู่บา้นที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทบัใจของ
นักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเล
ระหว่างเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวดัสเปเซีย 
(Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา 
ในแถบนั้นเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาองักฤษ Five 
Lands ไดแ้ก่ มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) เมือง
มานาโรลา (Manarola) และเมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) และ  หมู่
บ้านเวร์นาซซา (Vernazza)  ที่มีความสวยงามดว้ยสีสันของตวัอาคารบา้นเรือนที่ ตั้งอยู่ริมทะเล  จากนั้ นน าท่าน



เดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดั
เจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเที่ยว ที่น่ีเป็นเมือง
เล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบา้นเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอด
เต็มไปหมด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัมาที่ เมืองซานตา้ มาการิตา้ 

 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก   BEST WESTERN HOTEL REGINA ELENA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ปอโตฟิโน่ - ปาร์มา – ซิร์มิโอเน่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ปาร์มา(Parma) เมืองในแควน้เอมิเลีย-โรมัญญา มีช่ือเสียงในด้านการผลิตแฮม หลายคนอาจ
เคยได้ยินช่ือชีสพาเมซาน น าท่านชมย่านส าคญัของเมือง ลานกวา้ง Plaza Garibaldi ปิฮาซซ่า การิบัลดี ชมโบสถป์ระจ า
เมือง Duomo di Parma ภายในมีสถาปัตยกรรมภาพเขียนบนผนงัและสวยงามมากมาย 
 

  
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือว่าสวยงามและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Garda 
Lake) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมดว้ยทะเลสาบทั้งสอง
ดา้น และถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ตลอดทั้งปี ซีร์มิโอเน่เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่
บนคาบสมุทรเชียร์มิโอที่ยื่นออกไปในทะเลสาบจึงท าให้มืงเห็นวิวทิวทศัน์ท่สวยงามกวา้งไกล บริเวณเหนือสุดของเกาะ
น้ีมีซากปรักหักพงั Grotto of Cahillus อยู่ นกัท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ที่น่าต่ืนตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลงั
เป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมนัที่เหลืออยู่ 

 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก   HOTEL SIRMIONE หรือเทียบเท่า 



วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ซิมีโอเน่ – มิลาน – จตุรัสนูโอโม่ – มิลาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี 
เมืองแห่งแฟชัน่ และเป็นศูนยก์ลางการเดินทางท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของยุโรป   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของ
โลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอก
เป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนกัประพนัธ์ชาวองักฤษช่ือ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก
วิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น” เน่ืองจากการตกแต่งดา้นนอกเต็มไปด้วยหลงัคายอดแหลม ภายในวิหาร
เป็นแบบเรียบง่าย แต่ทว่าสง่างามและกวา้งขวาง สามารถรับผูเ้ข้าชมได้ถึง 40,000 คน... อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นที่
ระลึก... ชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ที่เป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณ ตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท่ี์
ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ี อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยัในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานที่
หลากหลายดว้ยสินคา้นานาชนิดทั้งแบรนด์เนมท่ีเราคุน้เคยหรือผลิตภณัฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   STARHOTELS RITZ MILAN หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) มิลาน – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 
 

วันที่สิบของการเดินทาง  (10) กรุงเทพฯ 

05.55 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ  อัตราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น  
 



อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 175,900.-  172,900.- 173,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 167,900.- 164,900.- 165,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 158,900.- 155,900.- 156,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 149,900.- 146,900.- 147,900.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 38,000.- 38,000.- 38,000.- 

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

เดินทางช้ันธุรกิจ (ผู้ใหญ่) ช าระเพิ่มท่านละ (โดยประมาณ) 95,280.- 95,280.- 95,280.- 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั้นต ่า 15 ท่าน 
หากมีผู้เดนิทาง 10-14 ท่านเพิ่มท่านละ 15,000.- // 8-9 ท่าน เพิ่มท่านละ 35,000.- 

หากเดินทางช่วง ปีใหม่ เพิ่มท่านละ 10,000.- 
 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
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 ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1729 
1649 
1559 
1469 
380 
1449 

1729 
1649 
1559 
1469 
380 
1449 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย ) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้ 



2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!! 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท  
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์  จ ากัด 
• ช าระโดยเงินสด 
• ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

 ช่ือบญัชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ธนาคารกสิกรไทย             สาขา สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทาวเวอร์ )                                         

 บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 
 
การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  :   
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียน …. 

โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 
➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศ / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอ ท่ีท่านจะตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้ งหน่ึง หลงัจากท่ีไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและ

ห้องพกัโรงแรมต่างประเทศไวเ้รียบร้อยแลว้ อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่เคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ
ทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัร์คณะส่วนตวั 



5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  45 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการที่มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ
ตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง 

14.  บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 
วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 
การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านให้ไดม้ากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่
ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนั เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง
ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบ
หมู่คณะที่สายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู ้เดินทางท่ีเช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น  
 
 
. 

 
 

 
 
 
 
 


