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ลีลาวดี ฮอลิเดยม์ีความยนิดีน าท่านเยอืนดินแดนแห่งมนตเ์สน่ห ์ สวิสเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 

สวิต อาณาจกัรแห่ง ภูเขา ทะสาบ และธรรมชาติ ยอดเขาจุงเฟรา-อินเทอรล์าเกน้ 

ฝรัง่เศส สมัผสัมหานครแห่งแสงสีและอารยธรรม หอไอเฟล-พิพิธภณัฑลู์ฟร ์  

หลงใหลไปกบัดินแดนแห่งเทพนยิาย ไปกบั สวนสนุกยูโรดิสนยีแ์ลนด ์

คดัสรรเมนูหลากหลายทีไ่ดม้าตราฐาน ทีพ่กัทีแ่สนสะดวกสบาย พรอ้มบริการทีป่ระทบัใจ  
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ก าหนดการเดินทาง   25 ธนัวาคม - 2 มกราคม 2562  

วนัองัคารท่ี 25 ธนัวาคม 2561 (1) สุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร์ C (ใกลป้ระตูทางเข้า

หมายเลข 2) สายการบนิไทย พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่าง  

 

วนัพุธท่ี 26 ธนัวาคม 2561   (2) สุวรรณภูมิ - ซูริค  -ชไตน ์อมั ไรน ์-  อินเทอรล์าเกน้  

00.35  น. น าคณะออกเดนิทางสู่ซริูค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG970 

06.55 น. คณะเดนิทางถงึสนามบินเมืองซูริค (ใช้ระยะเวลาการเดนิทาง 12 ชั่วโมง 10 นาท)ี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมอืง และศุลกากรแล้ว 
 จากนั้ น ชม  ชไตน์ อัม  ไรน์ (Stein am Rhein) โดยมีฐาน ะขึ้ นกับ เมือง Schaffhausen ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่น า้ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียว

อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมมุีขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมกีารวาดภาพ  สี

น า้ปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า บริเวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัส

ราธอส (Rathausplatz) มีน า้พุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน า้พุมีอศัวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเกบ็ภาพ 

บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของที่นี่ได้  เมอืง ชไตน์ อมั ไรน์ ได้รับรางวัล the First Wakker Prize เมื่อปี 1972 

ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้ มีประชากร เพียง 3,110 คน มีพ้ืนที่เพียง 

6.06 ตารางกโิลเมตร...    

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมืองที่มทีวิทศัน์อนังดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้

ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สกึสดชื่น อสิระ

ให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอนัสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม 

ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส 

อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่ว

โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคยีร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้

กนันั้นมคีาสโิน Kursaal ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย. 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารเอเชีย    

ท่ีพกั  SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือเทียบเท่า 
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วนัพฤหสับดีท่ี 27  ธนัวาคม 2561  (3) อินเทอรล์าเกน้ - จุงเฟรา - อินเทอรล์าเกน้  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตาก

อากาศที่มชีื่อเสยีงของสวิตเซอร์แลนด ์และเป็นจุดเร่ิมต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามคร้ังย่ิงใหญ่ 

และประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้ นสู่สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา ที่ เป็นสถานีรถไฟสูงที่สุดของยุโรปมีความสูงเหนือ

ระดับน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม ถ ้ าน ้ าแข็ง (ICE PALACE) 

ที่มีอุณหภูมิต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ชมรูปป้ันต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน ้าแขง็ พร้อมทั้ง

เพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง 

สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยุโรป ซึ่งมองเหน็ได้กว้างไกลที่สดุ สมัผัสความงดงามของธารน ้ าแข็งอ

เลิทซ์ กลาเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลก

ทางธรรมชาติ” มคีวามยาวถงึ 22 กโิลเมตร ยาวที่สดุในบรรดาทุ่งน า้แขง็ของเทอืกเขาแอลป์ทั้งยุโรป อสิระให้

ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด , สนุัขลากเลื่อน และไม่

ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณย์ีที่สงูที่สดุในยุโรป (กิจกรรมต่างๆยงัไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา เสิรฟ์ท่านดว้ย Asian Menu  

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภเูขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้

ชมวิวเทอืกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอกีบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัแสน 

 โรแมนตกิได้จากสองข้างทาง...  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถิน่ ... บริการท่านดว้ย ฟองดูวส ์อาหารทอ้งถิน่ของชาวสวิส ทั้ง

ฟองดูวสน์ ้ ามนั, ฟองดูวสชี์ส และของหวานเป็นฟองดูวสผ์ลไมช็้อคโกแลต 

ท่ีพกั  SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือเทียบเท่า  
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วนัศุกรท่ี์ 28   ธนัวาคม 2561  (4) อินเทอรล์าเกน้ - เบิรน์ - บาเซิล - สตราสบูรก์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบร์ิตโทลตท์ี่ 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสตัว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะ

ออกล่าสตัว์ ชม บ่อหมีสีน ้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก เมืองแห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของ

สหประชาชาต ิให้เป็น “เมืองมรดกทางวฒันธรรมของโลก”  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนาฬิกาไซท ์กล็อคเค่นทารม์ หอนาฬกิาที่มอีายุถงึ 800 ปี ซึ่งม ี“โชว์” ให้

ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬกิาตคีรบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าปัจจุบัน

ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติคต่างๆมากมาย ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดของเมือง

นี้  ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่

ปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะกบัการเดนิเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านชม เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ตั้งอยู่ในแคว้นอาลซัส ของจังหวัดบา-แร็ง ประเทศ

ฝรั่งเศส บริเวณฝั่งแม่น า้อลี ที่ใกล้ๆชายแดนประเทศเยอรมนี  ด้วยความที่เป็นเมืองตรงพรหมแดนในอดตีจึง

เป็นเมอืงที่มีความส าคญัทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก อกีทั้งยังมีกล่ินอายความเป็นเยอรมนัแทรกอยู่หลายๆ

อย่างจนได้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งสองวัฒนธรรม... 
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อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ สะพานปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกับ

สะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลา เปอรติ์ต ฟรองซ์” และ ยอดของมหา

วิหารนอรท์เทอดามแห่งสตราสบูรก์ ได้อย่างชัดเจน... จากนั้นเดินเล่นเพลินๆ กันที่ สตราสบูรก์ ตลาด

Cochons de Laitแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นตลาด แต่ความจริงแล้วตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลว่า “ลูกหมู ”) 

เป็นลานเลก็ๆที่มีความน่ารักเตม็ล้นด้วยบ้านสไตล์เยอรมันสีสนัสดใสรอบด้านซึ่งเป็นทั้งร้านขายของที่ระลึก

และร้านค้าคาเฟ่ลานนี้มขีนาดเลก็กจ็ริงแต่กลับพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดนิเที่ยวเล่นกนัไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทยีบเท่า    

 

วนัเสารท่ี์ 29   ธนัวาคม 2561  (5)  สตราสบูรก์ - รถไฟ TGV - ปารีส - ชมเมือง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  อสิระให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ   

... น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV ในการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรปอย่าง  สะดวกสบาย พักผ่อน
อริิยาบถบนรถไฟกบัที่นั่งแสนสบายระหว่างทางให้ชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงามตลอดเส้นทาง    

... น.  เดนิทางถงึสถานีรถไฟปารีส 

จากนั้น น าท่านไปยังย่านช้อปป้ิงที่มีความ เก ๋แปลก ไม่ซ า้ใครกบั 2 ย่าน เร่ิมกนัที่ ย่านแซงต ์แชรแ์มง เดส ์

เพรส ์(St. Germain de Pres) ย่านที่ขึ้นชื่อเร่ือง ร้านรวงสดุหรู และสนิค้าแฟชั่นดีไซน์ใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ หากท่านก าลังมองหาของตกแต่งบ้าน ที่ไม่ซ า้ใคร ต้องไม่พลาดกบัย่านนี้ จากนั้นน าท่านสู่ ย่านบาสตีล ์

(Bastille) ย่านที่รวบรวมร้านค้าที่จ าหน่ายสนิค้าที่มีดีไซน์สุดทันสมัย... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการอพัเดท
แฟชั่นและเลือกซื้อสนิค้ามากมายตามอธัยาศัย   
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   HOTEL ELYSEES REGENCIA PARIS หรือเทียบเท่า  
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วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธนัวาคม 2561  (6)  ปารีส - ชมเมือง - ปารีส  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑลู์ฟร ์ มีชื่อทางการว่า Musee du la Louvre  เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ตั้งอยู่ใน

กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ซึ่ งได้เปิดให้

นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าชมในปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

ตั้งแต่สมยัราชวงศ์คาเปเทยีง ซึ่งตวัอาคารเดมิสมยัก่อนได้เคยเป็นพระราชวงัหลวง ของราชวงศ์แห่งนี้  ท าให้ใน

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ

โลกเป็นจ านวนมาก เช่น ภาพเขยีนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 

ซึ่งเป็นผลงานของลิโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่ง Antioch เป็นต้น และ

นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่มนีักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สดุในกรงุปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน บริการท่านดว้ยสุดยอดเมนูอาหารจีน  
น าท่านสู่ หอไอเฟล (EiffelTower) ประติมากรรมเหลก็ขนาดใหญ่นี้ สร้างขึ้นเพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี หลัง
การปฏวิัติฝร่ังเศส ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นคัดค้านและบอกว่า เป็นประตมิากรรมที่มีรูปทรงน่าเกลียดที่สดุใน

โลก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมืองและมีผู้คนอยากมาเหน็มากที่สดุในโลก ให้ท่านถ่ายภาพ

อนัน่าประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นน าท่านสู่ หา้งสรรพสินคา้แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ที่ใหญ่ที่สดุในกรุง

ปารีส เลือกซื้ อสนิค้าแบรนด์เนมที่ไม่มีจ าหน่ายในร้านปลอดภาษี อาท ิเสื้อผ้า น า้หอม เครื่องประดับ ย่ีห้อชื่อ
ดงัตามอธัยาศัย ได้เพลิดเพลินต่อกบัการช้อปป้ิงจุใจที่ ร้านสนิค้าปลอดภาษีที่บริการโดยคนไทย ตั้งแต่น า้หอม 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเท้า  เคร่ือง กระเป๋า รองเท้า... 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั   HOTEL ELYSEES REGENCIA PARIS หรือเทียบเท่า  
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วนัจนัทรท่ี์ 31  ธนัวาคม 2561  (7)  ปารีส - สวนสนุกยูโร ดิสนีย ์- ปารีส 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดินแดนแดนแห่งความสนุก สวนสนุกยูโรดิสนียแ์ลนด ์(Euro Disneyland) ตั้งอยู่ที่
เมือง มารน์ ลา วาเล (MARNE LA VALLEE) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับครอบครัวอย่างเตม็อิ่ม ภายในมี
เครื่องเล่นถึง 12,000 ชิ้นและเคร่ืองเล่นบางชิ้นมีเฉพาะในฝร่ังเศสที่เดียว ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกไปกบั
เคร่ืองเล่นของวอล์ท ดสินีย์ที่เดก็ๆหลงใหล สวนสนุกที่เปรียบเสมอืนดนิแดนแห่งจินตนาการ และเทพนิยายที่

วอลทด์ิสนีย์ราชาแห่งการ์ตูนได้สรรสร้างดินแดนในฝนัให้ทุกคนได้สมัผสักนัจริงๆ กบัโลกแห่งจินตนาการที่ไม่
รู้จบแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งเป็นสวนสนุกของวอลท ์ดิสนีย์ ที่ใหม่ล่าสดุของ

โลกและล า้สมยักว่าดสินีย์แลนดทุ์กแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ภายในสวนสนุก เพือ่ไม่ใหข้าดตอนแห่งความสุข  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันต่อกับเสียงดนตรีและการแสดงอนัตระการตาตล   อดจนเครื่องมากมายในดินแดง

ต่างๆ อาท ิล่องแก่งบเรือกลไฟมิสซิสซิปป้ี ทูมอร์โรว์แลนด์ดนิแดนแห่งอนาคตที่ที่ท่านสามารถทดสอบความ

ตื่นเต้น (EURODISNEY) ที่ อาทบ้ิานผีสงิ, IT’S SMALL WORLD หรือผจญภัยไปในดินแดนซาฟารี, เครื่อง
เล่นอนัเร้าใจกบั BIG THUNDER MOUNTAIN,SPACE MOUNTAIN, และโลกแห่งอนาคตด้วยเคร่ืองเล่นอนั
ทนัสมัย STARTOUR หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชมกบัสเปซเมาเท์เท่น รถไฟเหาะ... 
พร้อมทั้งเลือกซื้ อสินค้ามากมาย ที่Disney Village สนิค้าต่าง มาจากหนังดังเรื่องต่างๆ ของวอลล์ ดิสนีย์ ทั้ง 
อนิเดยีนาโจนส ์มกิกี๊เมาส ์อาลาดนิ และอื่นๆ อกีมากมาย  

 
 
 
 
 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั   HOTEL ELYSEES REGENCIA PARIS หรือเทียบเท่า  
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วนัองัคารท่ี 1 มกราคม  2562  (8)  ปารีส - สนามบินชารล์ เดอ โกล - สุวรรณภูมิ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  อสิระให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

12.30 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG931  

 

วนัพุธท่ี 2  มกราคม  2562  (9)   สุวรรณภูมิ  

06.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 158,800.- 155,800.- 156,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 150,800.- 147,800.- 148,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 142,800.- 139,800.- 140,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 134,800.- 131,800.- 132,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 42,000.- 42,000.- 42,000.- 

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

กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ท่านล่ะ (โดยประมาณ) 88,600.- 88,600.- 88,600.- 

 

** 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)  

1558 

1478 

1398 

1318 

420 

1288 

1558 

1478 

1398 

1318 

420 

1288 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง 

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 
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2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท   

    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  

จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 สามารถช าระค่ามดัจ าผ่านทางเวบ็ไซดไ์ด้ www.eliteholidaythailand.com 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ชื่อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

เลขท่ี  639-1-00263-9    บญัชีกระแสรายวนั 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
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10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้น

แต่ ในกรณีที่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัท

ฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน

สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

ท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้

ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ เนือ่งจากการ

ท่องเท่ียวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่

จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  
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 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ามที่กองตรวจคน

เข้า เมอืงพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงด

ออกวีซ่า อนัสบืเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาต ิ

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

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” แทนการใช้ชื่อของแต่ละ

สถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วนัเข้าท างาน และวนัที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนงัสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบวุ่าไปต่างประเทศ)  กรณี

เกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการ

เสยีภาษ ี

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

แต่ละสถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุ

ว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออ

ค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

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

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

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ เดนิทาง

ไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

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