
  

   

 

 

 

 
 

ร่วมใชเ้วลาแห่งความสุขในดินแดนท่ีแสนงดงาม พบกบัความ EXCLUSIVE บนเส้นทางท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่ 
 โรแมนติกท่ีสุดของเยอรมนี และ ฝร่ังเศส พร้อมกบัรับชมความสวยงามของธรรมชาติ และความงดงามของสถาปัตยกรรม 

ท่ีคอยใหท้่านมาสัมผสัในดินแดนอนัน่าหลงใหล ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมยา่นดงัของแฟรงคเ์ฟิร์ตและปารีส  
เดินทางโดยสายการบินไทย ท่ีพกัมีระดบั พร้อมไกด์ผูช้  านาญงานและการบริการสุดประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  28 ธนัวำคม - 5 มกรำคม 2562                      
วนัศุกร์ที ่28 ธ.ค. 61 (1) กรุงเทพฯ 

20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)  
สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ  

23.40 น. น าคณะออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 
 

วนัเสำร์ที ่29 ธ.ค. 61  (2) สุวรรณภูม ิ - โคโลญจน์ – โบสถ์โคโลญจ์ – แฟรงต์เฟิร์ต – ย่ำนโรเมอร์ – แฟรงค์เฟิร์ต 

06.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี   (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 1 1 ชั่วโมง 35 นาที )                         
หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองตน้ต ารับน ้ าหอมโอเดอโค โลญจน์ 4711 ต่ืนตาต่ืนใจกบัโบสถ์  
  โคโลญจน์ ในศิลปสไตลโ์กธิค ชมโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาหีบทองค า บรรจุอฐิัของกษตัริย ์ท่ี 
  เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัยา่นการคา้รอบๆ  
  โบสถ.์.. จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้มากมาย ณ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีอยูบ่ริเวณโบสถ ์ไม่ 
  พลาดกบัแวะซ้ือน ้ าหอม Eau de Cologne 4711 ของฝากข้ึนช่ือท่ีมีตน้ก าเนิดจากเมืองน้ี... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพ้ืนเมือง   
น าท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ชมสถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศ
ไทย  จากนั้นให้ท่านไดเ้ดิน ย่ำนถนน ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน ามากมายให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือตามอธัยาศยั  จากนั้นสู่ จตัุรัสโรเมอร์ ท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต ความส าคญัของท่ีแห่งน้ีมี เดอะไค
เซอร์ซาล หรือห้องจกัรพรรดิท่ีมีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอนัยิ่งใหญ่ ตรงกลางจตัุรัสเป็นน ้ าพุแห่งความยุติธรรม
ดา้นหนา้เป็นบา้นโครงไมส้มยักลางท่ีไดรั้บการบูรณะแลว้ โบสถพ์อลถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี...    

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ม้ือน้ี เสิร์ฟท่านดว้ยเมนู เน้ือย่ำงบนกระทะร้อน ให้ท่านไดอ้ร่อยกบัเน้ือววั

ชั้นดี หากท่านใดไม่ทานเน้ือ เสิร์ฟท่านดว้ยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมไสก้รอกแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นตน้     
ทีพ่กั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
   

วนัอำทติย์ที ่30 ธ.ค. 61  (3)  แฟรงค์เฟิร์ต-  วูซเบิร์ก - เอ้ำท์เลต็ - แฟรงค์เฟิร์ต  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวูซเบิร์ก จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางถนนสายโรแมนติกจรดเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเท่ียว

อนัดบั 1 ของประเทศ มีแม่น ้ าสายส าคญั คือแม่น ้ าไรน์ไหลผา่น จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ Marienkapelle มาเรียนคา
เปลลา เป็นโบสถโ์กธิคตอนปลายท่ีใชสี้แปลกตากวา่ท่ีเคยเห็น เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1377 มาเสร็จส้ินเอาเม่ือปี ค.ศ.1480 
โดดเด่นดว้ยตวัอาคารสีแดงขาว เป็นโบสถท่ี์ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองวซูเบิร์ก... จากนั้นขา้มสะพานหินเก่าแก่ขา้ม
แม่น ้ าไรน์ (AlteMainbruecke) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1473 สะพานท่ีมีความคึกคกัเป็นอยา่งมาก สองฝ่ังของสะพานจะเรียง
รายไปดว้ยรูปป้ันเทพท่ีส าคญั...  
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพ้ืนเมือง   
  น าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet เอา้ทเ์ลต็ท่ีจะน าท่านสุ่ประสบการณ์การชอ้ปป้ิงสินคา้สุดหรูท่ีไม่เหมือน 
  ใครแหล่งรวมบูติคแฟชัน่ และสินคา้หรูหราตกแต่างบา้นกวา่ 110 ร้าน อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO  
  RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY  HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER,   
  SWAROVSKI เป็นตน้  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

วนัจนัทร์ที ่31 ธ.ค.  61    (4)  แฟงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - สตรำสบูร์ก - ชมเมือง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ไฮเดลเบร์ิก ค  ากล่าวจากนกัท่องเท่ียว ท่ีไดม้าเยอืนเมืองแห่งน้ี ถือเป็นค าพดูท่ีบรรยายถึงความงดงาม

ของเมืองเก่าแก่แห่งน้ี การเท่ียวชมความงดงามของตวัเมืองไปตามถนนสายหลกัของเมืองท่ีบางส่วนไดก้ลายเป็นถนน
คนเดินและยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆในประเทศเยอรมนี รวมไปถึงยา่นประวติัศาสตร์ของเมืองท่ียงัคง
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี น าท่านชม ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การท่องเท่ียวมากท่ีสุดสร้างข้ึนในสไตลโ์กธิค และเรอเนสซองซ์ แมป้ราสาทแห่งน้ีจะเคยถูกท าลายไปบา้ง แต่ยงัคง
สภาพความสง่างามเหนือแม่น ้ าเนคการ์ นอกจากความงดงามภายในปราสาทแลว้ ไฮไลทข์องท่ีน่ี คือ ถงัไวน์บรรจุขนาด 
50,000 ลิตร ท่ีตั้งคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ท่ีมาเยอืนอยา่งไม่ขาดสาย... จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านไดเ้ยีย่มชมความงดงาม
ของเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ด่ืมด ่ากบับรรยากาศบา้นเมืองริมสายน ้ า พร้อมความคลาสสิคท่ียงัคงเอาไวทุ้กอณู...  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

จากนั้นน าท่านชม เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองท่ีเรียกไดว้า่มี 2 วฒันธรรมคือ ฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดั
กันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักันไปมา ระหว่างทางให้ท่านได้ช่ืนชมความงาม เม่ือมาถึงเปล่ียน
บรรยากาศการชมเมืองสตราสบูร์กผ่านการ อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพกบั สะพำนปงกูแวร์ (Ponts Couverts) สะพานคน
เดินท่ีอดีตมีลกัษณะคลา้ยกบัสะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลำ เปอร์ตติ ฟรองซ์” และ 
ยอดของมหำวิหำรนอร์ทเทอดำมแห่งสตรำสบูรก์ ไดอ้ย่างชดัเจน... จากนั้นเดินเล่นเพลินๆ กนัท่ี สตรำสบูร์ก ตลำด
Cochons de Lait แมจ้ะข้ึนช่ือวา่เป็นตลาด แต่ความจริงแลว้ตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลวา่ “ลูกหมู ”) เป็นลาน
เล็กๆท่ีมีความน่ารักเต็มลน้ดว้ยบา้นสไตล์เยอรมนัสีสันสดใสรอบดา้นซ่ึงเป็นทั้งร้านขายของท่ีระลึกและร้านคา้คาเฟ่
ลานน้ีมีขนาดเลก็ก็จริงแต่กลบัพลุกพล่านไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเดินเท่ียวเล่นกนัไม่ขาดสาย 



  

 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า    
 

วนัองัคำรที ่1 ม.ค. 62   (5)  สตรำสบูร์ก - กอลมำร์ - ริคเกอร์เวยี - สตรำสบูร์ก  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนริคเวยีร์ (Riquewihr)  ในแควน้อลัซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ีอยูใ่นหุบเขาถูกโอบลอ้มไป
ดว้ยไร่องุ่นมีช่ือเสียงดา้นเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกดว้ย เน่ืองจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองท่ีอยูใ่นหุบ
เขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นไดว้่าชาวบา้น
ทอ้งถ่ิน ยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนแมแ้ต่อาชีพยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองท่ีแสน
น่ารักแห่งน้ี บา้นเรือนทรงอนุรักษภ์ายในหมู่บา้นแบบ Timber Frame และไดรั้บการยกยอ่งเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux 
Villages de France หรือหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส...  
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจคา้ไวน์ของฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ียงัคงความ
งดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ด้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านท่ีมีฉายาว่า เวนิสน้อย “Little 
Venice” ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้ า Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตล์เยอรมนัโกธิคและเรเนสซองส์ ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยูด่ว้ย ชมโบสถโ์ดมินิกนั (Dominican Church) โบสถซ่ึ์งเป็นหน่ึงในตวัอยา่งของโบสถ์
แบบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 มีภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงประดบัอยู่ท่ีโบสถ์แห่งน้ี คือ
ภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยคุศตวรรษท่ี 15... ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่สตราสบูร์ก  
 
 
 
 

 



  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า    

 

วนัพุธที ่2 ม.ค. 62   (6)  สตรำสบูร์ก - รถไฟ TGV - ปำรีส - ชมเมือง - ปำรีส  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ   
... น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV ในการเดินทางดว้ยรถไฟในยโุรปอยา่ง  สะดวกสบาย พกัผอ่นอิริยาบถบน

รถไฟกบัท่ีนัง่แสนสบายระหวา่งทางใหช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเสน้ทาง    
... น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟปารีส 

จากนั้นน าท่านไปยงัย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความ เก๋ แปลก ไม่ซ ้ าใครกบั 2 ย่าน เร่ิมกนัท่ี ย่ำนแซงต์ แชร์แมง เดส์ เพรส์ (St. 
Germain de Pres) ยา่นท่ีข้ึนช่ือเร่ือง ร้านรวงสุดหรู และสินคา้แฟชัน่ดีไซน์ใหม่ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ หากท่านก าลงั
มองหาของตกแต่งบ้าน ท่ีไม่ซ ้ าใคร ตอ้งไม่พลาดกับย่านน้ี จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนบำสตีล์ (Bastille) ย่านท่ีรวบรวม
ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีดีไซน์สุดทนัสมยั... ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการอพัเดทแฟชัน่และเลือกซ้ือสินคา้มากมาย
ตามอธัยาศยั   

 
 
 
 

 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั   HYATT REGENCY PARIS ETOILE หรือเทยีบเท่ำ  

 

วนัพฤหัสบดทีี ่3 ม.ค. 62    (7)  ปำรีส - หอไอเฟล - ห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอร่ี ลำฟำแยตต์  -พพิธิภัณฑ์ลูฟร์  - ปำรีส  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่น้ีสร้างข้ึนเพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏิวติั
ฝร่ังเศส ซ่ึงประชาชนในสมยันั้นคดัคา้นและบอกวา่ เป็นประติมากรรมท่ีมีรูปทรงน่าเกลียดท่ีสุดในโลก แต่ปัจจุบนักลบั
กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองและมีผูค้นอยากมาเห็นมากท่ีสุดในโลก ใหท่้านถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  
จากนั้ นน าท่านสู่ ห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอร่ี ลำฟำแยตต์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมท่ีไม่มี
จ าหน่ายในร้านปลอดภาษี อาทิ เส้ือผา้ น ้ าหอม เคร่ืองประดบั ยีห่้อช่ือดงัตามอธัยาศยั ไดเ้พลิดเพลินต่อกบัการชอ้ปป้ิงจุ
ใจท่ี ร้านสินคา้ปลอดภาษีท่ีบริการโดยคนไทย ตั้งแต่น ้ าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหนงั กระเป๋า รองเทา้  เคร่ือง กระเป๋า 
รองเทา้... 
 

 
 
 
 



  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน บริกำรท่ำนด้วยสุดยอดเมนูอำหำรจนี  
จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  มีช่ือทางการวา่ Musee du la Louvre  เป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีตั้งอยูใ่นกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดเ้ปิดให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเขา้
ชมในปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศค์าเปเทียง ซ่ึงตวัอาคาร
เดิมสมยัก่อนไดเ้คยเป็นพระราชวงัหลวง ของราชวงศแ์ห่งน้ี ท าใหใ้นปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ี
จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก เช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and 
Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ซ่ึงเป็นผลงานของลิโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็ก
ซานดรอสแห่ง Antioch เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุดในกรุงปารีส... 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
ทีพ่กั   HYATT REGENCY PARIS ETOILE หรือเทยีบเท่ำ  

 

วนัศุกร์ที ่4 ม.ค. 62     (8)  ปำรีส - สุวรรณภูม ิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG931  

 

วนัเสำร์ที ่5 ม.ค. 62     (9)  สุวรรณภูม ิ 

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดนิทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบัตรหลกั รำคำบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 178,800.- 175,800.- 176,800.- 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 169,800.- 166,800.- 167,800.- 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสริม ) 160,800.- 157,800.- 158,800.- 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 151,800.- 148,800.- 149,800.- 
พกัเดีย่วเพิม่ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 
กรณีไม่ใช้ตัว๋ ลดท่ำนละ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดนิทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน** 
- ** กรณีออกเดนิทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 15,000 บำท** 

 
คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผู้เดนิทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดีย่วเพิม่ (ได้รับคะแนนเพิม่) 
มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  

1758 
1668 
1578 
1488 
350 
1438 

1758 
1668 
1578 
1488 
350 
1438 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 4,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
 
 
 



  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์  จ ำกดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ช่ือบญัชี        บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั ธนำคำรกสิกรไทย     
เลขที ่ 639-1-00265-5 บัญชีกระแสรำยวนั 

 
กำรยกเลกิ   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวนีเ้ป็นกำร
ช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิใน
กำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณา
แลว้  

 ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวีซ่า 
อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย  

 
 

 
 
 



  

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวซ่ีำ 
1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (มีหนา้วา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
        อนุญาตใหล้างาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุวา่ไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสีย 
        ภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ 
      สถานฑูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับ  
   กระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุวา่จะ        
   ออกค่าใชจ่้ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย   
   1ส าเนาบตัรประชาชน  
   2.หลกัฐานการงาน  
   3.จดหมายระบุความสมัพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
   4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
   5. ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถา้มี) 
   6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ         
       เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาวา่จะใหว้ซ่ีาหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวซ่ีา บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยดึมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 
ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายนืยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ
ตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 



  

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง
ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนั่ง
แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหวา่งเดินทาง 
21. เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 
 

 


