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ลีลาวดี ฮอลิเดยม์ีความยนิดีน าท่านเยอืนมหานครแห่งมนตเ์สน่หที์ช่วนหลงใหล อิตาลี สวิสเซอรแ์ลนด ์

อิตาลี สมัผสัดินแดนแห่งความศิวิไลซ ์เยอืนเกาะเวนสิ-จตุัรสัซานมารโ์ค 

สวิต อาณาจกัรแห่ง ภูเขา ทะสาบ และธรรมชาติ ยอดเขาทิตลิส-สะพานไมช้าเปล  

คดัสรรเมนูหลากหลายทีไ่ดม้าตราฐาน ทีพ่กัทีแ่สนสะดวกสบาย พรอ้มบริการทีป่ระทบัใจ  
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ก าหนดการเดินทาง 25 ธนัวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562     ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป 

วนัองัคารท่ี 25 ธ.ค. 61  (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

วนัพุธท่ี 26 ธ.ค. 61  (2)    สุวรรณภูมิ - มิลาน - เวนิส – จตุัรสัซานมารโ์ค – ล่องเรือกอนโดล่า – เวนิส 

00.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG940 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 12 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่าง ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทาง

โดยรถโค้ชปรับอากาศ ... ออกเดนิทางสู่เมอืงเวนิส  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

 น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น

เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะ

น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

จากนั้นเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ  (Bridge of Sighs) แล้วเชื่อมต่อสู่ วงัดอดจ์ (Doge’s 

Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสใน คาสโนว่านั่นเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรปูบริเวณ จตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ

ในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 

โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามล า

คลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 

เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปป้ิงสนิค้าของที่ระลึก อาทเิช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,

หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก  HILTON MOLINO STUCKY HOTEL VENICE หรือเทยีบเท่า 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ธ.ค. 61  (3) เวนิส - ฟลอเรน้ซ ์– จตุัรสัดูโอโม -  ฟลอเรน้ซ ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแควน้ทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์ เป็นเมืองหลวง  นครที่รุ่งเรือง

สุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี และเป็นถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี 

ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถงึ ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้อาร์โน มีประชากรแค่ 400,000 คนในเขตเมอืง แต่ดั้งเดมิใน

ยุคกลาง เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิชิ ตลอด

ระยะทางท่านจะได้สมัผัสร่องรอยอารยธรรมของชาวอทีรัสกนั ที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดิ

โรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรื่องตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ผ่านท้องทุ่ง

เกษตรกรรมและแหล่งผลิตไวน์ชั้นดขีองแคว้นนี้    

 

 

 

   
 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย 

 น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าของ ฟลอเรน้ซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 

1982  เดิน ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรสัดูโอโม ทตีั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเรน้ซ์ ที่สวยงาม

และย่ิงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่

กรงุโรม เดนิชมจัตรัุสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประตมิากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคโิอ  

เดนิต่อจนถงึสะพานเก่า เวคคโิอที่ทอดข้ามแม่น า้อาร์โน ซึ่งอดตีเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคง

อนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั้งเดมิไว้ได้อย่างด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ท่ีพกั AC HOTEL FLORENCE BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า 
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วนัศุกรท่ี์ 28 ธ.ค. 61 (4)  ฟลอเรน้ซ ์ – อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ – ซานตามาการิตา้ - เจนวั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของ แควน้ลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่า    

 อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภมูปิระเทศที่สวยงามแปลกตา เป็นภาพที่มเีสน่ห์ประทบัใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้มา

เยือนอติาเลียนริเวียร่า น าท่านเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยตดิทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมด

อยู่ในเขตจังหวัดสเป เซีย (Province La Spezia) ทั้ งยังเป็นเมืองที่ ได้ รับการยกให้ เป็น UNESCO WORLD 

HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภเูขา ในแถบนั้นเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอติาลี  

 

 

 

 

 

 

 

  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้าน Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands ได้แก่ 

มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare)/เมืองเวร์นาซซา(Vernazza)/เมืองคอร์นีเลย(Corniglia)/เมอืงมานา

โรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้น มานาโรลา(Manarola)และ หมู่

บา้นเวรน์าซซา (Vernazza) ที่มีความสวยงามด้วยสสีนัของตัวอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเล... น าคณะเดินทางสู่

เมอืง ซานตา มารเ์กริตา (Santa Margherita) อกีหนึ่งเมอืงสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL GENOA CITY หรือเทียบเท่า 
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วนัเสารท่ี์ 29 ธ.ค. 61  (5)    เจนวั - มิลาน – วิหารดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง – มิลาน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอติาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศอติาลี เมือง

แห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดนิทางที่ส  าคญัเมอืงหนึ่งของยุโรป   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย  

บ่าย น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมรีปูป้ัน

หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมรีปูป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอน

น่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารท่ีสรา้ง

เลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่าย  แต่ทว่า

สง่างามและกว้างขวาง อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตาม

พระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอติาลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยในย่านช้อปป้ิง

ใหญ่ของมลิานที่หลากหลายด้วยสนิค้านานาชนิดทั้งแบรนดเ์นมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภาพของอติาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ที่พัก STARHOTELS BUSINESS PALACE MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธ.ค. 61   (6)   มิลาน – ทะเลสาบโคโม่ – FOXTOWN OUTLET – ลูเซิรน์   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านไปชมทะเลสาบที่สวยและโรแมนติกของชาวอติาลีกนั นั่นคอื...ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) เมอืงโคโม่นั้น

เป็นเมืองเลก็ๆที่มีความงาม บ้านเรือนปลูกสร้างในสไตล์ของวิลล่าและเป็นบ้านพักตากอากาศ ทะเลสาบโคโม่นั้น

ได้รับการจัดให้เป็นทะเลสาบที่มคีวามสวยงามมากที่สดุของยุโรปเลยทเีดยีว หากได้มาผ่านมาเยือนซักคร้ัง ท่านจะต้อง

มนตส์ะกด จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ FoxTown Factory Stores ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซื้อสนิค้า แบรนด์

เนมมากมาย เช่น Gucci, Prada, Ferragamo, Burberry, Miu Miu, Armani ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน FOXTOWN OUTLET 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ  ชม

สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมีความยาวถึง 204 เมตร 

ทอดข้ามผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดใน

ยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว  

 ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

ท่ีพกั  RENAISSANCE LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรท่ี์ 31 ธ.ค. 61  (7) ลูเซิรน์  - ยอดเขาทิตลิส  - ลูเซิรน์ - ชมเมือง - ลูเซิรน์  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัว

เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส(Titlis) เข้าชมถ ้ าน ้ าแข็ง (Ice 

Grotto) ที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก ให้

เวลาท่านเดินข้าม The TITLIS Cliff Walk สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตร

จากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน

สวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพ้ืนเมอืง 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงลูเซิร์น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการซื้อสนิค้ามากมาย ทั้งแบรนดด์งั และแบรนดท้์องถิ่น...  

เช่น บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดีที่มีชื่อเสยีงตาม

อธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น ... บริการท่านด้วย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส 

ที่พัก RENAISSANCE LUCERNE HOTE หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคารท่ี 1 ม.ค. 62   (8) ลูเซิรน์ –ซูริค  สนามบิน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองซูริค ศูนย์กลางด้านเศรษฐกจิที่ส  าคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้า

 แบรนดเ์นมมากมาย ณ ถนนบาหน์ฮอฟ ถนนช้อปป้ิงสายส าคญัที่รวบรวมแบรนดด์งัมากมาย... อสิระให้ท่านได้ 

ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย... จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูิค     

13.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

 

วนัพุธท่ี 2 ม.ค. 62 (9) สุวรรณภูมิ   

05.30 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

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

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 148,800.- 145,800.- 146,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 141,800.- 138,800.- 139,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 133,800.- 130,800.- 131,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 126,800.- 123,800.- 124,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 47,000.- 47,000 47,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 27,000.- 27,000.- 27,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ทีเ่สนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน 

หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ท่านละ 20,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1458 

1388 

1308 

1238 

470 

1188 

1458 

1388 

1308 

1238 

470 

1188 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 
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อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท    

                      ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั  

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมีประวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 
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15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  เนื่องจากการ

ท่องเท่ียวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่าย

ที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมอืง

พิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงดออกวีซ่า 

อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  
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เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลงัสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัเข้าท างาน และวนัที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนงัสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบวุ่าไปต่างประเทศ)  กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละ

สถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  1.

ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสตูิบตัร ในกรณทีี่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ เดนิทางไปกบั

ท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


