
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนสู่ ฝร่ังเศส มหำอ ำนำจแห่งควำมทนัสมยั และ อติำลี มหำอ ำนำจแห่งศิลปะและอำรยธรรมโรมัน 

มหำนครปำรีส ที่ผสมผสำนควำมทนัสมัยและควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมโบรำณได้อย่ำงลงตัว 

สมัผสักบับรรยำกำศเมืองเก่ำแก่ยุคอำณำจักรโรมนั กบั อำวิญอง พระรำชวังพระสนัตะปำปำ 

สดช่ืนกบับรรยำกำศริมทะเลเมดิเตอร์เนียน ทั้ง นีซ คำน์น มอนติคำร์โล รัฐอสิระโมนำโค 

เลำะเลียบเส้นทำง อติำลี ริเวียร่ำที่จะเตม็ไปด้วยสสีนั เจนัว - ซิงเคว่ เตเร่ -ปอร์โตฟิโน่  

ปิดท้ำยควำมงดงำมแห่งสถำปัตยกรรม ฟลอเร้นซ์ - โรม พร้อมที่พักและบริกำรที่แสนประทบัใจ  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   7-15 ก.ย. / 21-29 ก.ย. / 12-20 ต.ค. /9-17 พ.ย. 61   

วนัแรกของกำรเดินทำง     (1) กรุงเทพฯ – ปำรีส (ฝรัง่เศส) 

22.00 น. . คณะพร้อมกนัที่สนำมบนิสวุรรณภมู ิเคำนเ์ตอร์ H ของสำยกำรบนิไทย โดยมเีจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยให้กำรต้อนรับ

 และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ทุกท่ำน 

00.05 น . ออกเดนิทำงสู่มหำนครปำรีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 930 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     (2)    ปำรีส –ประตูชยั – ถนนชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – หำ้งสรรพสินคำ้ 

   แกลลอร่ี รำฟำเยสซ ์

07.05น  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินชำลส์ เดอ โกล นครปำรีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจำกผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง

 เรียบร้อย 

  น ำท่ำนสมัผัสควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็น

 เกยีรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของนโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดโิรมนัอสิระ

 ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หอไอเฟล( EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์

 ส ำคัญของนครปำรีสให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทบัใจของมหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอนัน่ำประทับใจไว้

 เป็นที่ระลึก ชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนตคิอนัมชีื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบของถนน

 รำชด ำเนิน  ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสยีง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, สำยกำรบนิ, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร,   

 



 

  สถำนที่บนัเทงิชื่อดงัตลอดควำมยำวเกอืบสองกโิลเมตร ชม จตุัรสัคองคอรท์ ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 

 16 และพระนำงมำรีองัตวัเนต... อสิระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

บ่ำย  น ำท่ำนช้อปป้ิง ณ หำ้งสรรพสินคำ้แกลลอร่ี รำฟำเยสซ์ ที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปำรีส  เลือกซื้ อสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่มี

 จ ำหน่ำยในร้ำนปลอดภำษี อำท ิเสื้อผ้ำ น ำ้หอม เคร่ืองประดบั ย่ีห้อชื่อดงัตำมอธัยำศัย ได้เพลิดเพลินต่อกบักำร 

  ช้อปป้ิงจุใจที่ ร้ำนสนิค้ำปลอดภำษีที่บริกำรโดยคนไทย ตั้งแต่น ำ้หอม เครื่องส ำอำง เครื่องหนัง  กระเป๋ำ รองเท้ำฯ 

 และห้ำงแพรงตอง...   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ท่ีพกั  NOVOTEL TOUR EFFEL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3)  ปำรีส – นัง่รถไฟ TGV - อำวีญอง – พระรำชวงัท่ีประทบัของสนัตะปำปำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟ Gare de Lyon เปล่ียนบรรยำกำศในกำรเดินทำง โดยนั่งรถไฟด่วน TGV รถไฟขบวน

 ใหญ่ที่เรว็ที่สดุ สมัผสัฝีจักรอนัทรงพลังด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 กโิลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นมติใิหม่ 

09.46  ออกเดนิทำงสู่เมืองอำวิญอง โดยรถไฟด่วน TGV ขบวนที่ 6193 ในกำรเดนิทำงด้วยรถไฟในยุโรปอย่ำง 

 สะดวกสบำย พักผ่อนอริิยำบถบนรถไฟกบัที่นั่งแสนสบำยระหว่ำงทำงให้ชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงำมตลอดเส้นทำง    

13.17   เดนิทำงถึง เมืองอำวิญอง เป็นหนึ่งในสำมเมืองหลักของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่ง

 เป็นแคว้นที่มชีื่อเสยีงในทำงบทกวีสมยักลำงและขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยู่บนแม่น ำ้ Rhone เมอืงแห่งประวัตศิำสตร์

 แห่งศำสนจักรในยุคแห่งกำรมสีนัตะปำปำ 2 พระองค ์ 

บ่ำย   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

  จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ อดีตพระรำชวงัท่ีประทบัของสนัตะปำปำ  โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้เป็น

 มรดกโลกในด้ำนของมนุษยชำติ อดีตพระรำชวังแห่งนี้ ถูกตั้งให้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีอิทธพิลต่อชำวคริสต์ทั่ว



 

 โลกในช่วงศตวรรษที่ 14 กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแห่งนี้ เริ่มสร้ำงขึ้นใน ค.ศ. 1335 และใช้เวลำในกำรสร้ำงนำนกว่ำ 20 

 ปี ภำยใต้กำรน ำขององคส์นัตะปำปำ Benedict XII อดตีพระรำชวังแห่งนี้จึงถอืเป็นพระรำชวังที่สร้ำงขึ้นในสไตล์กอธกิ

 ที่ใหญที่สดุในยุโรป   อสิระให้ถ่ำยรปูเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย ทำงด้ำนหน้ำของพระรำชวังเป็นที่ตั้งของสะพำน แซ็ง 

 เบเนเซ (Pont St.Benezet) สญัลักษณ์ของเมืองอำวีญอง เสน่ห์อนัน่ำประทบัใจเมื่อได้ไปสมัผัส ที่มสีถำปัตยกรรมอนั

 งดงำม ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่  เอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) เมอืงเก่ำแก่ที่ในอดตีเคยมฐีำนะ

 เป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เป็นศูนย์กลำงของอ ำนำจ และควำมเจริญของแคว้น  ปัจจุบันเป็นเมือง

 มหำวิทยำลัยที่มชีื่อเสยีงของประเทศฝร่ังเศส… 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

ที่พัก    GRAND HOTEL MERCURE ROI RENE หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     (4) เอ็กซองโพรวองซ ์- คำนส ์- นีซ - มอนติคำโล เขตรฐัอิสระโมนำโค - เจนวั  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จำกนั้นสู่ เมืองคำนส์ เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งทำงตอนใต้ของฝร่ังเศส และเป็นสถำนที่จัดงำน

 ประกวด ภำพยนตร์นำนำชำต ิซึ่งทุกปีจะมเีหล่ำดำรำ และบรรดำเศรษฐีมำท่องเที่ยวตำกอำกำศเป็นประจ ำทุกปี  

  น ำท่ำน ชมแผ่นท่ีประทบัรอยมือ ของเหล่ำดำรำที่ท่ำนชื่นชอบ...  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง นีซ สถำนที่ตำกอำกำศ

 ระดบัโลกริมฝั่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียนอนัสวยซึ้ ง นีซในนำมของรำชินีแห่งริเวียร่ำตั้งอยู่อย่ำงโดดเด่นริมอ่ำว เบย ์เด 

 ซำนจ์  ชม โบสถ ์St.-Reparate ชมควำมสวยงำมของรำยละเอยีดกำรตกแต่งสถำปัตยกรรมของโบสถท์ี่มคีวำมหรหูรำ 

 โบสถแ์ห่งนี้มคีวำมย่ิงใหญ่และสวยงำมที่สดุของ เมืองนีซ ซึ่ งแผ่นกระเบื้ องบนยอดโดมท ำด้วยเซรำมิกและมีกำร

 ตกแต่งภำยในที่มสีสีนัสดใสโดยเพ่ิมกำรพ่นสทีี่ดูแล้วสนุกสนำนและสดชื่นอย่ำงที่สดุ ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

บ่ำย   จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง มอนติคำโล เขตรฐัอิสระโมนำโค ชมบ่อนคำสโินระดบัโลกที่มคีวำมหรหูรำ และ 

  มคีวำมคลำสสคิเป็นอย่ำงมำก  ผ่ำนชมโบสถโ์มนำโค โบสถแ์ห่งนี้ เป็นที่ซึ่งเจ้ำชำยเรนเนียร์ที่ 2  และเจ้ำหญิงเกรซท 

  ทรงท ำพิธแีต่งงำนที่โบสถแ์ห่งนี้  ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถำนที่ท ำพิธแีต่งงำนของบ่ำวสำว หลำยคู่ในโมนำโค  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงข้ำมพรมแดนฝรั่งเศส-อติำลี สู่เมอืง เจนัว เมอืงท่ำที่ส  ำคญัอกีแห่งหนึ่งของอติำลี...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ท่ีพกั   HOTEL BRISTOL PALACE หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง  (5)    เจนวั - ปอรโ์ตฟิโน - ซิงเคว เทเร่ - ฟลอเรนซ ์ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่ำแห่งชำยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียง

ระดบัโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่ำเรือเลก็ๆ จนได้รับกำรขนำดนำมว่ำเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่ำ” ส ำหรับ

นักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ำรักประกอบด้วยบ้ำนเรือนหลำกสสีนั ตั้งเบยีดเสยีดกนัไปตำมเชิงเขำเขยีวชอุ่มโอบ

ล้อมอ่ำวที่มีท่ำเรือยอร์ชจอดเตม็ไปหมด ...น ำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่ำนตำก

อำกำศและรีสอร์ต งดงำมจนได้สมญำว่ำ อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงำมแปลกตำ มีภูเขำสูงชัน

ขนำบอยู่ชำยหำด ซึ่งบำงจุดสงูชัน 90 องศำ บำงตอนของภเูขำลำดเทมำจนถงึชำยหำด มทีั้งหำดทรำยขำวสวยและหำด

กรวดที่งำมแปลกตำ มีภูมิทัศน์ที่งดงำมตำมธรรมชำติ ผสมผสำนกันของภูเขำ ทะเล เมืองท่ำคึกคัก และหมู่บ้ำนที่

ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นภำพที่มเีสน่ห์ประทบัใจของนักเดนิทำงที่ได้มำเยือนอติำเลียนริเวียร่ำ ขนำดที่นักประพันธเ์อก

ชำวองักฤษ ชำร์ล ดกิเกนส ์กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกบัสเปเชียนั้นเป็นอติำลีที่สวยที่สดุ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

น ำท่ำนเทยีว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้ำนสวยตดิทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัด 

สเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ ได้ รับกำรยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะ

ชำยหำด ทะเล ภเูขำ ในแถบนั้นเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอติำลี  Cinque Terre แปลว่ำ 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดิน

ทั้ง 5 ในภำษำอังกฤษ Five Lands ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นำซซำ 

(Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมำนำโรลำ (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) 

น ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บำ้น มำนำโรลำ (Manarola) และ  หมู่บำ้นเวรน์ำซซำ (Vernazza)  ที่มีควำมสวยงำมด้วยสสีนั

ของตวัอำคำรบ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเล... จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงฟลอเรนซ ์น ำท่ำนเดนิทำงออกสู่ภำคกลำงของ

ประเทศ เขตแคว้นทอสคำน่ำ ที่ม ีเมืองฟลอเรน้ซ ์เป็นเมอืงหลวง  นครที่รุ่งเรืองสดุในช่วงยุคทองของศิลปอติำลี เป็น

เมอืงหลวงของแคว้นทสักำนี และเป็นถงึเมอืงหลวงของรำชอำณำจักรอติำลี ระหว่ำง ค.ศ. 1865 ถงึ ค.ศ. 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ท่ีพกั  HILTON FLORENCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  (6) ฟลอเรนซ ์- ชมเมือง -กรุงโรม - โรมนัฟอรมั - โรม 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำของฟลอเรน้ซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 

1982  เดิน ชมควำมสวยงำมบริเวณ จัตุรสัดูโอโม ทตีั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเรน้ซ์ ที่สวยงำม

และย่ิงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในกำรออกแบบยอดโดมกลำงมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ที่

กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงำมด้วยประติมำกรรมมำกมำยที่ตั้งเรียงรำยอยู่ด้ำนหน้ำของพระรำชวังเวคคโิอ 

เดนิต่อจนถงึสะพำนเก่ำ เวคคิโอที่ทอดข้ำมแม่น ำ้อำร์โน ซึ่งอดตีเป็นแหล่งขำยทองค ำที่เก่ำแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคง

อนุรักษ์ บรรยำกำศแบบดั้งเดมิไว้ได้อย่ำงดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงของประเทศอติำลี น ำท่ำนผ่ำน

ชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรเมอืง ศำสนำ และเศรษฐกจิของอำณำจักรโรมัน ที่

สะท้อนให้เหน็ควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่ผ่ำนมำ  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

ท่ีพกั  STARHOTELS MICHELANGELO ROME HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7)  โรม -  นครรฐัวำติกนั - มหำวิหำรเซนตปี์เตอร ์- โบรำณโคลอสเซ่ียม - น ้ ำพุเทรวี่   

   - ย่ำนบนัไดสเปน 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นครรฐัวำติกนั (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกตั้งอยู่ใจกลำงกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวในโลก

ที่มีก ำแพงล้อมรอบเมืองเอำไว้ได้ทั้ งหมด ยกเว้นด้ำนหน้ำทำงเข้ำและเป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำย

โรมันคำทอลิกโดยมีพระสันตะปำปำ มีอ ำนำจปกครองสูงสุด น ำท่ำนเข้ำชมมหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหำวิหำร

เซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  ชมประติมำกรรมอนัลือชื่อปิเอต้ำ (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชำบัล

แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส ำริดที่สร้ำงโดยจำนโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้ำงตรงบริเวณที่เชื่อกนัว่ำเป็นที่

ฝงัพระศพของนักบุญปีเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

น ำชมควำมยิ่งใหญ่ในอดีตและเกบ็ภำพสวยบริเวณรอบนอกของสถำนสร้ำงควำมบันเทิงของชำวโรมันมำแต่สมัย  

โบรำณโคลอสเซ่ียม (Colosseum)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ อดีตสนำมประลองกำรต่อสู้ที่ย่ิงใหญ่

ของชำวโรมันที่สำมำรถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน... จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมงำนประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและ

โยนเหรียญอธษิฐำนบริเวณ น ้ ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจำกภำพยนตร์เร่ือง สำมรัก

ในกรงุโรม... อสิระตำมอธัยำศัยกบักำรเลือกซื้อสนิค้ำแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่ำนบนัไดสเปน (The Spanish 

Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นน ำสดุหรแูละยังเป็นแหล่งนัดพบ...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

ท่ีพกั  STARHOTELS MICHELANGELO ROME HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8) โรม -  สุวรรณภูมิ  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิเมอืงมลิำน... เพ่ือเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ 

14.05  น.  ออกเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพ ฯ โดยเที่ยวบนิ ที่ TG941 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง    (9) สุวรรณภูมิ  

05.55 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ....  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่ำนละ  168,800.- 165,800.- 166,800.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 160,800.- 157,800.- 158,800.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสริม ) 151,800.- 148,800.- 149,800.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 143,800.- 140,800.- 141,800.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 21,000.- 21,000.- 21,000.- 

มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสริม ) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  

1658 

1578 

1488 

1408 

210 

1308 

1658 

1578 

1488 

1408 

210 

1308 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป* 

 **กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นทศันำจร และสำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท   

    ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  ( กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023 ) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั   ธนาคารกสิกรไทย    

สาขา สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทาวเวอร ์) บญัชีกระแสรายวนั  เลขที่  639-1-00265-5 

 

 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิมดัจ ำ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ 2 หน้ำขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่ำง

ละเอยีด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ ว  จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยดเ์ท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดอืน วันเข้ำท ำงำน และวันที่อนุญำติ

ให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)     กรณเีกษียณอำยุ ใช้

ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสอืรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละ

สถำนฑตู) 

a.       กรณีมบีัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ (ไม่

รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณไีม่มีบัญชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสอืรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำ

จะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสำรผู้ออกค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบตัร

ประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสตูบิตัร ในกรณทีี่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคญัสมรส , หรือหย่ำ (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคญัเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับ

ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทำงไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมดัจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่เคยเดนิทำงแล้วมปีระวัติควำมประพฤตไิม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มอีำยุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำร

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำ

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไปด้วย (กรณุำแจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้ เดินทำงท่ำนอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำ

ท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

 โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม 

เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผล

ส่วนตวัของท่ำนผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี 

รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้ อ

ตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำร

ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียน

รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมสีทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดนิทำงได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 5 

วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสัย 

อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อบุัตเิหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัท



 

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์

ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคนืเงิน

ค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่

ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถ

เลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสำยกำรบนิต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


