
   
 
 
 
 

 
 

ลลีาวดี ฮอลเิดย์ ขอน าท่านท่องเทีย่วยุโรป  ประเทศสวติเซอร์แลนด์  แบบพรีเมีย่ม เดินทางกรุ๊ปเลก็
เป็นส่วนตัว เทีย่วชมแลนด์มาร์คส าคญั เพลดิเพลนิช้อปป้ิงสินค้า  แบรนด์ดัง ชมสถาปัตยกรรมและ
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ ลิม้รสอาหารขึน้ช่ือ เดินทางสะดวกสบาย พร้อมทีพ่กัและการบริการสุด

แสนประทบัใจพร้อมทีพ่กั อาหารและการบริการในแบบ ลลีา... ทีเ่ป็นตัวคุณ 
ก าหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 
วนัพฤหัสบดทีี ่29 ธันวาคม 2565  (1)  สนามบินสุวรรณภูม ิ 

20.00 น.   คณะพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ สายการบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ี
รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

23.55 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิดูไบ   โดยสายการบิน เอมเิรตส์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK363 
 

วนัศุกร์ที ่30 ธันวาคม 2565     (2)  สนามบินโดฮา - สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น                            

03.55 น.   เดินทางถึง นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมเิรต เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.40 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมเิรต เท่ียวบินท่ี EK089  

 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ หลงัจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมือง พร้อม

ทั้งรับสมัภาระเรียบร้อย... 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง) 

นาํท่านชม ทะเลสาบเจนีวา เป็นจุดท่องเท่ียวสาํคญัของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะ
และสวนหยอ่มท่ีสวยงาม นาํท่านชม น ้าพุเจทโด (JET D'EAU) นํ้ าพุท่ีสูงตระหง่านท่ีตั้งอยูใ่นทะเลสาบเจนีวา 
นํ้ าพุน้ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเจนีวาท่ีมีความสูงถึง 390 ฟุต ปล่อยนํ้ าคร้ังละ 500 ลิตรต่อ
วินาที ข้ึนไปพุ่งกระจายบนอากาศ ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ท่องเท่ียวของ Geneva จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ โลซานน์ (LAUSANNE) เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จ
ยา่ , สมเด็จพระพี่นางฯลน้เกลา้รัชกาลท่ี8 และรัชกาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ี
สวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมงัค ์
 
 

LEELA PREMIUM EUROPE  

GRAND SWISS 8D5N      



  
 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง)  
ทีพ่กั  MOVENPICK HOTEL LAUSANNE หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเสาร์ที ่31 ธันวาคม 2565  (3)   โลซานน์ – เบิร์น – อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงเบิร์น (BERN) มีความหมายวา่ หมี 
ชม บ่อหมีสีนํ้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น” เมืองแห่งน้ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 
จนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็น “เมืองมรดกทางวฒันธรรมของโลก” ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั 
หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม หอนาฬิกาท่ีมีอายถึุง 800 ปี ชมเมืองไปตามถนนสายสาํคญักลางเมืองท่ีมีนํ้ าพุ
ทั้ งหมด 100 กว่าบ่อ แต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า “CITY OF 
FOUNTAINS” 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน้ (INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม... 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง)  
ทีพ่กั  HOTEL ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN MGALLERY หรือเทยีบเท่า 
 



วนัอาทติย์ที ่1 มกราคม 2566   (4)   อนิเทอร์ลาเก้น  - เลาเทอบรุนเน่น – ยอดเขาชิลธอร์น -  เมืองมอเรน 
                                                                               – อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาท่ีแยกเป็นสอง
แพร่ง เ งียบสงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้าน คือ นํ้ าตกท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า  ชเตาบ์บาค 
(STAUBBACH) นํ้ าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในนํ้ าตกท่ีตกลงมาแบบมวันเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดใน
ยโุรป ... จากนั้นนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าไต่ความสูงข้ึนไปอีกระดบัสู่สถานี GRUTSCHALP 
กระเชา้ไฟฟ้านาํท่านข้ึนสู่ ยอดเขา “ชิลธอร์น” SCHILTHORN ถือวา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ีมีความยาวท่ีสุดใน
สวสิเซอร์แลนด ์(ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร) เป็นยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงมาจาก ภาพยนตร์เจมส์บอนด ์007 ใน
วนัท่ีทศันียภาพเปิด ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขา JUNGFRAU, ยอด EIGER, ยอด MONCH ตั้งเรียงกนัอยู่
โดยไม่มีอะไรมาบดบงั ยอดเขาต่างๆ เหล่าน้ีจะมีหิมะปกคลุมยอดเขาอยูต่ลอดทั้งปี 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพาโนราม่า 360 องศา Piz Gloria (สไตล์พื้นเมือง) 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมอเรน MURREN ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ผา ท่ีมีทศันียภาพสวยงามน่าหลงใหล ใน
สไตลส์วสิชาเล่ต ์ตวัหมู่บา้นมีความสูง 1,650 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ให้ท่านไดเ้ดินเล่น ชมเมืองตามอธัยาศยั 
จนไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้  อาศยั, ร้านคาเฟ่, ร้านขนมหลากชนิด และตอ้ง
ไม่พลาดกบัการล้ิมลอง เฮอร์ริงสไตลฮ์อลแลนด ์คือเน้ือปลาเฮอร์ริง 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
ทีพ่กั  HOTEL ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN MGALLERY หรือเทยีบเท่า 
 
 
 



วนัจนัทร์ที ่2 มกราคม 2566   (5)    อนิเทอร์ลาเก้น  - ลูเซิร์น – ชมเมือง – ลูกาโน่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)  เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” 
(THEROOF OF EUROPE)  เป็นเมืองท่ีเป็นจุดหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ นาํท่านชม 
สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวั
ยาวขา้มแม่นํ้ า “รอยส์” (REUSS) ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี จากนั้นนาํท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโต หรือ อนุเสาวรีย์
รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียส์าํหรับทหารสวสิท่ีตายในหนา้ท่ีท่ีฝร่ังเศส      
 
 
  
 
 
  

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง) 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ ออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิ
โน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งน้ี 
นาํท่านชม จตัุรัส PIAZZA GRANDE ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัเทศกาลหนงันานาชาติ ท่ีสามารถรองรับคนดูไดเ้กือบ
หม่ืนคน เมือง LOCARNO น้ีไดรั้บฉายาวา่เป็นเมืองแห่งเทศกาลหนงัริมทะเลสาบ เพราะเป็นเขตเมืองท่ีมีอากาศ
ท่ีอุ่นสบายทาํใหก้ารจดัเทศกาลหนงันานาชาติเป็นท่ีนิยม ซ่ึงเทศกาลหนงัน้ี จะจดัข้ึนในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงส่วนใหญ่
จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีการฉายหนังท่ีโรงกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกตรงน้ีท่ีจัตุรัส 
PIAZZA GRANDE แห่งน้ี 
 
 
 
 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง) 

ทีพ่กั  NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 



วนัองัคารที ่3 มกราคม 2566  (6)   ลูกาโน่ – ทริาโน่ – รถไฟเบอร์นิน่า เอก็ซ์เพรส - เซนต์มอร์ริทซ์ – คูร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ ชมความงดงามของธรรมชาติสองขา้งทาง สู่พรมแดนระหวา่งประเทศ
อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ ผ่านหุบเขาและทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี เขา้สู่ เมืองทิราโน่ เมืองตาก
อากาศท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติและหุบเขา 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง) 
 นาํทุกท่านเปล่ียนบรรยากาศ สมัผสัการนัง่รถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” BERNINA EXPRESS 

คร้ังหน่ึงท่ีเคยไดช่ื้อวา่ หรูหราและราคาแพงท่ีสุด ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพสองขา้งทาง จนไดรั้บการ
ยกย่องให้เป็นมรดกโลก รถไฟเบอร์นิน่า จะนาํท่านออกเดินทางจาก เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี ผ่านแถบพุ
สซลาฟ (PUSCHLAV) และผืนป่าท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งหุบเขาอลับุล่า (ALBULA) ขา้มผ่านสะพานต่างๆ รวมไป
ถึงการมองเห็นหิมะและธารนํ้ าแข็งท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขาเบอร์นิน่า (BERNINA) ผ่านชม “ธารกลาเซีย” และ
การเดินทางโดยรถไฟวิ่งเป็นบนัไดวนเพ่ือลดระดบัความสูงอยา่งรวดเร็วสู่ สถานีปลายทาง ณ เมือง เซนต์มอ
ริทซ ์ST.MORITZ เมืองตากอากาศ และศูนยก์ลางการแข่งขนัสกีหิมะระดบัโลกในฤดูหนาว บรรยากาศโดยรอบ
ถูกปิดลอ้มดว้ยเทือกเขาและทะเลสาบอนัสวยงาม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ CHUR เมืองเล็กๆ ริมแม่นํ้ าไรน์
ทางตะวนัออกของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

 
 

 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (สไตล์พื้นเมือง) 

ทีพ่กั  MERCURE CHUR CITY WEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 



วนัพุธที ่4 มกราคม 2566  (7)   คูร์ – ซูริค – แวะเปลีย่นเคร่ือง นครดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมเิรต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เพ่ือเขา้สู่สนามบินซูริค  

14.35 น.     ออกเดินทางกลบัสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมเิรตส์  เท่ียวบิน EK088 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีนครดูไบ) 
23.45 น.  เดินทางถึง นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัพฤหัสบดทีี ่5 มกราคม 2566  (8)   นครดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมเิรต - สนามบินสุวรรณภูม ิ

03.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรต  เท่ียวบิน EK376 
12.45 น.    เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาเดินทาง 

 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดนิทาง ท่านละ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋ BUSINESS CLASS เพ่ิมท่านละ 

217,900.- 
209,900.- 
201,900.- 
193,900.- 
48,900.- 
49,850.- 
111,180.- 

214,900.- 
206,900.- 
198,900.- 
190,900.- 
48,900.- 
49,850.- 
111,180.- 

215,900.- 
207,900.- 
199,900.- 
191,900.- 
48,900.- 
49,850.- 
111,180.- 

หากเดนิทางเพยีง 10-14 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเพิม่ค่าบริการท่านละ 18,000.- 



 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม)  

2149 
2069 
1989 
1909 
489 

2149 
2069 
1989 
1909 
489 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)  
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. นํ้าหนกักระเป๋าสาํหรับบตัรโดยสารชั้น ECONOMY 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโลกรัม 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขการช าระเงนิ 
  “การจอง” กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 30,000.- บาท  
  “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 
- ชาํระโดยเงินสด  
- ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  



ช่ือบัญชี    บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวนั   เลขที ่ 639-1-00265-5 
การยกเลกิ  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหกั 50 % ของอตัราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด    

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายาม
สร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก
ในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนั
มิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านท่ี
ตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 
(กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหกั 50 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด   
  
ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบิน
ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 
 



10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ 
11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

12. สําหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แลว้ต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

13. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือ
การปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่  7  วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ
, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
เพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

14. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

15. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

16. ของกาํนลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

17. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

18. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

19. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


