
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัมหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ และความงดงามตลอดเสน้ทาง ฝรัง่เศส-สวิสเซอรแ์ลนด ์

สดชื่นและมีชีวิตชีวากบัแควน้อลัซาส ส่วนผสมของเยอรมนัและฝรัง่เศสอย่างลงตวั  

สตราสบูรก์ - ล่องแม่น ้าอิลล ์- มหาวิหารนอรท์เทอดาม - หมู่บา้นริคเวียร ์- กอลมาร ์ 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ความลงตวัระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 

เยือนเมืองหลวงเก่า เบิรน์ – กรูแยร ์ตน้ก าเนิดชีสท่ีดงัไปทัว่โลก 

มองเทรอซ ์ทูน เมืองริมทะเลสาบ เมืองในฝันของใครหลายคน 

นัง่รถไฟสาย GLACIER EXPRESS – ข้ึน จุงเฟรา – ชอ้ปป้ิงใหห้ายคิดถึง กบั ลูเซิรน์ 

คดัสรรรา้นอาหารและท่ีพกัท่ีไดม้าตรฐาน พรอ้มการบริการที่ประทบัใจ จาก.... ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

ก าหนดการเดินทาง    16-24 ธนัวาคม 2564 / 28 ธนัวาคม – 5 มกราคม 2565 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) สุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของ

บริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่าง  

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) สุวรรณภูมิ - ซูริค - สตราชบูรก์ (ฝรัง่เศส)  - มหาวิหารสตราชบูรก์ - ชมเมือง - สต

ราชบูรก์ 

00.35  น. น าคณะออกเดินทางสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 

06.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านท าเอกสาร SWISS COVID CERTIFICATE เพื่อใช้ในการเดินทาง เข้า

รา้นอาหาร และ สถานที่ต่างๆใน สวิสเซอรแ์ลนด ์โดยใชเ้วลาประมาณ 30นาที – 1 ชัว่โมง 

จากนั้นน าท่านชม เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี 

เนื่องจากผลัดกนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกนัไปมา ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงามเม่ือ

มาถึงเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองสตราสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตาม แม่น ้าอิลล ์(River Ill) ซึ่งไหลผ่านใจ 

 

LEELA CHARMING  

FRANCE-SWITZERLAND 9D6N 

 



กลางเมืองไปทางทิศใต้ ให้ท่านได้ชื่นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็น

อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ สสีนัสดใสที่ตัวบ้านจะทาด้วยสหีวาน สลับกับคานสนี า้ตาลและประดับประดาเพิ่มความน่ารัก

ด้วยกระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริมฝั่งคลองเลก็ๆ.. 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ สะพานปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกับสะพาน

เวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ถือเป็นจุดชมความงามของ“ลาเปอรติ์ตฟรองซ”์ และ ยอดของมหาวิหาร น อ ร์

ทเทอดามแห่งสตราสบูรก ์ได้อย่างชัดเจน... จากนั้นเดินเล่นเพลินๆ กันทีสตราสบูรก์ตลาด Cochons de Lait  

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นตลาด แต่ความจริงแล้วตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลว่า “ลูกหมู ”) เป็นลานเลก็ๆที่มี

ความน่ารักเตม็ล้นด้วยบ้านสไตล์เยอรมันสสีนัสดใสรอบด้านซึ่งเป็นทั้งร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าคาเฟ่ลานนี้ มี

ขนาดเลก็กจ็ริงแต่กลับพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวเล่นกนัไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่     

ที่พกั   REGENT CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทยีบเท่า    

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3) สตราสบูรก์ - หมู่บา้นริคเวียร ์- กอลมาร ์– เบิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูก

โอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เนื่องจากภูมิอากาศที่เหมาะสมและภูมิประเทศ

ของเมืองที่อยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื่ อเสียงอันดับต้นๆ  ของประเทศ 

นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าชาวบ้านท้องถ่ิน ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ ท า

ขนมท้องถ่ิน ให้ท่านได้นั่งรถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมืองเลก็ๆ ที่แสนน่ารักนี้  โดยรถไฟจะพาท่านวิ่ง

วนรอบเมือง ไต่เนินเขาสู่ไร่ไวน์ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเมืองริคเวียร์ ถือเป็นหนึ่งในการเที่ยวแบบเส้นทางแห่งเมืองไวน์ 

Wine Alsace Route ท่านจะได้ชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านริคเวียร์...  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองที่แสนน่ารัก

แห่งนี้  บ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายในหมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus 

Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส...  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น ตัวรา้นมีความน่ารกัเหมือนหมู่บา้น เสิรฟ์ดว้ยอาหารสไตล์

ฝรัง่เศสที่มีความเฉพาะตวั   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกจิค้าไวน์ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ยังคง

ความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านที่มีฉายาว่า เวนิสนอ้ย 

“Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น า้ Lauch มีคลองเลก็ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนส

ซองส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชม โบสถ์โดมินิกนั (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีชื่อเสียง

ประดับอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้  คือภาพวาด  “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ 

(Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษที่ 15... น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั    HOTEL SAVOY BERN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  (4) เบิรน์ – เมืองกรูแยร ์– มองเทรอซ ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเที่ยวชม เมืองเบิรน์ (BERN) ซึ่งมีความหมายว่า “หมี” ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่ง

ชาริงเกน ตั้งชื่อสตัว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ที่มีจุดประสงค์จะใช้เป็นปูชนียสถาน โดยเมืองแห่งนี้ ได้รับ

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทาง

วฒันธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซทก์ล็อคเค่นทารม์ หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 

ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่ง

เตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้  ถนนกรัมกาสเซ ซึ่ง

เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับ

การเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มีน า้พุ

ทั้งหมด 100 กว่าบ่อ ประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสญัลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า 

“CITY OF FOUNTAINS” 



 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรูแยร ์(Gruyeres) ในรัฐฟรีบูร์ Fribourg เป็นเมืองเลก็ๆที่เป็นต้นก าเนิดของชีสก

รูแยร์ Gruyere cheese ที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก... บรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อ

น า้อยู่กลางเมืองมีโบสถ์หลังเลก็ๆและที่ส าคัญคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมืองอีกทั้งปราสาทกรูแยร์ยังได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกของชาติ และด้วยความที่เป็นเมืองจากยุคกลางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงไม่เหมือนเมืองต่างๆใน

สวิตเซอร์แลนด์ ท าให้กรูแยร์เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอย่างมาก น าท่านชมเรื่องราวและขั้นตอนการท าชีส 

อาหารโปรดของชาวยุโรปที่เมืองกรูแยร์... ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ มองเทรอซ์ (Montruex) เมือง

เล็กๆริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และเทือกเขาแอลป์ (Alps Montain) เป็นเมือง

ตากอากาศอกีเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อสวิสเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

ที่พกั  Eurotel Montreux Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  (5) มองเทรอซ ์– บริค - นัง่รถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส – อนัเดอรแ์มท -  อินเทอรล์าเกน้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง BRIG (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อน าท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ 

“สายกลาเซีย เอ็กซเพรส" (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้สมัผัส ทศันียภาพความงดงามตลอดสองข้างทาง 

(ใช้เวลาโดยสารประมาณ 2 ชม.) ท่านจะได้ด่ืมด ่ากับธรรมชาติอนับริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านเรือน

แบบสวิสชาเล่ต์ รถไฟพาท่านลอดอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 15.5 กม. จนถึง เมืองอนัเดอรแ์มท เมืองชุมทางของ

รถไฟสายกลาเซีย เอก็ซเพรส  

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มืองทูน Thung เมืองเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ตวัเมืองมีแม่น า้ที่ชื่อว่า Aare ไหลผ่าน 

ตัวเมืองทูนนั้นสงบและเรียบง่าย มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทใจกลางเมือง เม่ือย้อนไปได้ตั้งแต่ยุค Bronze Age พอถึง

ยุคที่โรมันรุ่งเรือง เมืองธูนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันไปด้วย ในปัจจุบันเมืองนี้ เป็นเมืองท่องเที่ยว

ส าคัญ และสว่นใหญ่นักท่องเที่ยวมักใช้เป็นเมืองนี้  เป็นต้นทางหรือปลายทางในการล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเมือง

นี้ มีจุดเด่นของเมือง คือเป็นเมืองเลก็ๆ ที่ติดทะเลสาบและมีปราสาทที่สงูที่สดุต้ังอยู่ใจกลางเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั   BEATUS WELLNESS & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง  (6) อินเทอรล์าเกน้ – จุงเฟรา  - ลูเซิรน์  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่

มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามครั้งยิ่งใหญ่  และ

ประทับใจ น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา ที่เป็นสถานีรถไฟสูงที่สุดของยุโรปมีความสูงเหนือ

ระดับน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลังคา

แห่งยุโรปชม ถ ้าน ้าแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภมิูต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเกบ็รวบรวมสตัว์ที่

อาศัยอยู่บริเวณเทอืกเขา ชมรูปป้ันต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน า้แขง็ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และ

กลาเซียร์ หรือ ธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุด

ในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของ ธารน ้ าแข็งอเลิทซ์ กลาเซียร ์

(ALETSCH GLACIER) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความ

ยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน ้าแขง็ของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700  เมตรโดยไม่เคย

ละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด , สุนัขลาก

เลื่อน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยุโรป  

(กิจกรรมต่างๆ ยงัไม่รวมในค่าทวัร)์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้

ท่านได้ชมวิวเทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโร

แมนติกได้จากสองข้างทาง จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้

อปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาท ิPatek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, 

ชอ็คโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานา

ชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ ...(ในช่วงคริสตม์าส และปีใหม่ รา้นชอ้ปป้ิงบางรา้น อาจปิดใหบ้ริการ) 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) 

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

ที่พกั    RADISSON BLUE LUCERNE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง  (7)   ลูเซิรน์ – ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวภายในเมือง เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครอง

เป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองที่ไดร้บัสมญา

นามว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดของสวิตเซอรแ์ลนด”์จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสาบลูเซิรน์ ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่

แคว้นแดนป่าไม้ (LAKE OF THE FOUR FOREST CANTONS) ตรงบริเวณปาก แม่น ้ ารอยซ์ (REUSS 

RIVER) เพื่อน าท่านล่องเรือ ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามได้จากตลอดสองข้างทาง โดยเมืองนี้ แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่า มีอายุกว่า 500 ปีแล้ว  ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมือง

ที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่กย็ังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็น

ทุกมุมเมือง ในอดีตลูเซิร์นเป็นเมืองเก่าที่ปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ ค.ศ. 1332 ให้ท่านถ่ายรูปกบัทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าสวยสดุในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 น าท่านชม สะพานไมช้าเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่ง

สะพานไม้แห่งนี้ มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น า้ “รอยส”์ (REUSS) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยัง

เป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯชม อนุสาวรียส์ิงโต (LION MONUMENT) อนุสาวรีย์รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน 

ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของความซื่อสตัย์ของทหารสวิสฯ โดยแกะสลักอยู่ริมหน้าผาของภเูขาในเมือง เป็นสญัลักษณ์แห่ง

ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารรับจ้างชาวสวิสที่ไปพลีชีพในการ

ปกป้องพระราชวังตุย เลอรีย์ ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสในยุคการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /เอม็บาสซี่ 

ร้านขายของที่ระลึก,ร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดีที่มี โดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ท าจากไม้ ท าอย่างสวยงาม

และประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง  (8)   ลูเซิรน์ - ซูริค - สนามบิน - สุวรรณภูมิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ศูนย์กลางการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มีความ

เด่นในเรื่องเศรษฐกจิของโลกเลยทเีดียว หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าดิวตี้ฟรี ในสนามบิน อาท ิชอคโกแลต 

นาฬิกา ฯ ก่อนเดินทางกลับ  

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชค็อนิ 

13.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง  (9)  สนามบินสุวรรณภูมิ  

06.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

198,900.- 

189,900.- 

180,900.- 

171,900.- 

46,500.- 

36,000.- 

195,900.- 

186,900.- 

177,900.- 

168,900.- 

46,500.- 

36,000.- 

196,900.- 

187,900.- 

178,900.- 

169,900.- 

46,500.- 

36,000.- 

** อตัราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน  

หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ท่านละ 15,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

1,959.- 

1,869.- 

1,779.- 

1,689.- 

465.- 

1,599.- 

1,959.- 

1,869.- 

1,779.- 

1,689.- 

465.- 

1,599.- 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

หมายเหตุ : การใชค้ะแนนส าหรบัสมาชิก 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป–กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าวีซ่า 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

 



 อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรยีกเกบ็เพิ่มอกี 

5. ค่าตรวจ RT-PCR 72 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง (กรุณาแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ณ จุด CHECK IN 

สนามบินสุวรรณภูมิ เพือ่ตรวจสอบเอกสารก่อนออกเดินทาง) 

6.  ค่าแพคเกจ Alternative Quarantine (AQ) อย่างนอ้ย 1 คืน เพือ่รอผลตรวจโควิดที่หอ้งพกัโรงแรมหลงัเดินทางถึง

ประเทศไทย 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

 - ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน 

 - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

 - ช าระโดยเงนิสด 

 - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

  ชื่อบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

           “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

  

การยกเลิก  

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด 

 

  

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้ เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   20 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือ

คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

 

 

 

 

 

 

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

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ,

อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อ

ค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ 

โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 



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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 


