
 
 

 
 

 
 

 

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวยโุรป  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์บบพรีเมี่ยม 

เดินทำงกรุ๊ปเล็กเป็นส่วนตัว เท่ียวชมแลนดม์ำร์คส ำคญั  

เพลิดเพลินชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดด์งั 

ชมสถำปัตยกรรมและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ ์ลิ้ มรสอำหำรข้ึนชื่อ 

เดินทำงสะดวกสบำย พรอ้มท่ีพกั อำหำรและบริกำรสดุประทบัใจ... 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง : 28 ธนัวำคม – 3 มกรำคม 2565 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพ – สนำมบินสวุรรณภูมิ  

22.00 น.   คณะพบกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาเตอร์ T สายการบิน เอมิเรต พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท

ฯ รอต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง ( 2) สนำมบินสุวรรณภูม-ิเปลีย่นเคร่ืองดูไบ-เจนีวำ (สวิสเซอรแ์ลนด)์ – โลซำนน ์– เบิรน์ –  

                                 อินเทอลำเกน้ 

01.05 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน เอมิเรต เที่ยวบนิที่ EK385 

05.00 น.  เดินทางถึง นครดูไบ สหรัฐอาหรบัเอมิเรต เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  

08.40 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ EK089  

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 18 ชั่วโมง) 

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเจนวีา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลงัจากผ่านพิธศีุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมทั้งรับสมัภาระเรียบร้อย... 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองโลซำนน ์เมืองที่มีความคุ้นเคยกบัชาวไทย ในอดีตเคยเป็นเมืองทีป่ระทบัสมเดจ็ย่า และ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงได้รับการศึกษาจากเมืองนี้  น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถ่ายภาพที่ท าการ

ส านักงานโอลิมปิค จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู ่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ชม บ่อหมีสนี า้ตาล หรือ เบเรน็กราเบน็ “สญัลักษณ์ของกรุงเบิรน์” เมืองแห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก” ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึกกบั หอนาฬิกาไซท ์กลอ็คเค่นทาร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ชมเมืองไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มี

น า้พุทั้งหมด 100 กว่าบ่อ แต่ละบ่อจะมีสญัลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “CITY OF 

FOUNTAINS” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองที่มีทวิทศัน์อนังดงาม 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (สไตลพ้ื์นเมือง)  

ที่พกั  KERBS HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง ( 3) อินเทอลำเกน้ – เลำเทอบรุนเน่น – ชิลธอรน์ – หมู่บำ้นเมอเรน – อินเทอลำเกน้ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลำเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) หมู่บ้านเลก็ๆ ในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบ

สงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้าน คือ น า้ตกที่มีชื่อเสยีงที่สดุชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น า้ตกที่มีความสงู 

300 เมตร และเป็นหนึ่งในน า้ตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สงูที่สดุในยุโรป ... จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่ง

กระเช้าไฟฟ้าไต่ความสงูขึ้นไปอกีระดับสู่สถานี Grutschalp กระเช้าไฟฟ้าน าท่านขึ้นสู ่ยอดเขา “ชลิธอร์น” Schilthorn 

ถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีความยาวที่สดุในสวิสเซอร์แลนด์ (ยอดเขาชิลธอร์น สงู 2,970 เมตร) เป็นยอดเขาที่มี

ชื่อเสยีงมาจาก ภาพยนตร์เจมสบ์อนด์ 007 ในวนัที่ทศันียภาพเปิด ท่านจะสามารถมองเหน็ยอดเขา Jungfrau, ยอด 

Eiger, ยอด Monch ตั้งเรียงกนัอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาต่างๆ เหล่านี้จะมีหิมะปกคลุมยอดเขาอยู่ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพำโนรำมำ่ 360 องศำ Piz Gloria (สไตลพ้ื์นเมือง)  

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอน าทุกท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านมอเรน Murren ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าผา ที่มี

ทศันียภาพสวยงามน่าหลงใหล ในสไตล์สวิสชาเล่ต์ ตัวหมู่บ้านมีความสงู 1,650 เมตร จากระดับน า้ทะเล ให้ท่านได้เดิน

เล่น ชมเมืองตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น   

 

 

 

 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรไทย) 

ที่พกั  KERBS HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง ( 4)  อินเทอลำเกน้ – ลูเซิรน์ – ลูกำโน่  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE)  เป็นดินแดนที่ได้รบัสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวปียุโรป” (THEROOF 

OF EUROPE)  เป็นเมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางไปสวิสฯ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล 

สญัลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้ มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น า้ “รอยส”์ 

(REUSS) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี จากนั้นน าท่านชม อนุเสาวรยี์สงิโต หรือ อนุเสาวรีย์รปูสงิโตหิน เป็นอนุสาวรีย์

ส าหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าทีท่ี่ฝรั่งเศส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (สไตลพ้ื์นเมือง)  

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองลูกำโน ่เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทซิิโน่ จน

เข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอติาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทอืกเขาแอลป์

เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอันงดงามอลังการให้กบัดินแดนแห่งนี้  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (สไตลพ้ื์นเมือง) 

ที่พกั  De La Paix Hotel Lugano หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง ( 5)  ลูกำโน่ - ทิรำโน่ – เบอรน์ิน่ำเอกซเ์พรส – เซนตม์อริทซ ์

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิรำโน ่ชมความงดงามของธรรมชาติสองข้างทาง สู่พรมแดนระหว่างประเทศอติาลีและ

สวิสเซอร์แลนด ์ผ่านหุบเขาและทะเลสาบอนัสวยงามทั้ง 5 ของอติาลี เข้าสู ่เมืองทริาโน่ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติและหุขเขา 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (สไตลพ้ื์นเมือง)  

น าทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศ สมัผัสการนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอรน์ิน่ำเอกซเ์พรส” Bernina Express คร้ังหนึ่งที่

เคยได้ชื่อว่า หรูหราและราคาแพงที่สดุ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพสองข้างทาง จนได้รับการยกย่องให้เป็น

มรดกโลก รถไฟเบอร์นิน่า จะน าท่านออกเดินทางจาก เมืองทริาโน่ ประเทศอติาลี ผ่านแถบพุสซลาฟ (Puschlav) และ

ผืนป่าที่แทรกอยู่ระหว่างหุบเขาอลับุล่า (Albula) ข้ามผ่านสะพานต่างๆ รวมไปถึงการมองเหน็หิมะและธารน า้แขง็ทีป่ก

คลุมอยู่บนยอดเขาเบอร์นิน่า (Bernina) ผ่านชม “ธารกลาเซีย” และการเดินทางโดยรถไฟวิ่งเป็นบันไดวนเพื่อลดระดับ

ความสงูอย่างรวดเรว็สู่ สถานีปลายทาง ณ เมืองเซนตม์อริทซ ์St.Moritz เมืองตากอากาศ และศนูย์กลางการแข่งขนัสกี

หิมะระดับโลกในฤดูหนาว บรรยากาศโดยรอบถูกปิดล้อมด้วยเทอืกเขาและทะเลสาบอนัสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ เมือง

คูร์ Chur เมืองเลก็ๆ ริมแม่น า้ไรน์ทางตะวนัออกของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (สไตลพ้ื์นเมือง) 

ที่พกั  ABC HOTEL CHUR หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง ( 6)  ชูว ์- ซูริค – ดูไบ (เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เพื่อเข้าสู่สนามบินซูรคิ  

14.35 น.     ออกเดินทางกลับสู่ นครดูไบ โดย สำยกำรบินเอมเิรต  เที่ยวบิน EK088 (แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่นครดูไบ) 



23.45 น.  เดินทางถึง นครดูไบ สหรฐัอำหรบัเอมิเรต เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง ( 7)  ดูไบ – สนำมบินสุวรรณภูม ิ

03.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรต  เที่ยวบนิ EK384 

12.05 น.    เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมำยเหตุ  : โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   เนื่องจากสภาพอากาศ  เวลาและสายการบิน  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป 

หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงค่ำบริกำร 

 

คะแนนสะสม ส ำหรบัท่ำนสมำชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 

-   คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

-   สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าเชงเก้น ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ประเภทการเดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ ใหญ่ 145,500.- 143,500.- 144,500.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน)  138,500.- 136,500.- 137,500.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  131,500.- 129,500.- 130,500.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  124,500.- 122,500.- 123,500.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 24,000.- 24,000.- 24,000.- 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ ใหญ่ 1435 1435 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน) 1365 1365 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  1295 1295 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  1225 1225 

พักเดี่ยวเพิ่ม 240 240 



5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ท่ำนละ  3,000,000 บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลงิที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอกี 

5. ค่ำตรวจ RT-PCR 72 ชัว่โมง ก่อนกำรเดินทำง (กรุณำแสดงเอกสำรกำรตรวจ RT-PCR ณ จุด CHECK IN สนำมบิน

สุวรรณภูมิ เพือ่ตรวจสอบเอกสำรก่อนออกเดินทำง) 

6.     ค่ำแพคเกจ Alternative Quarantine (AQ) อยำ่งนอ้ย 1 คืน เพือ่รอผลตรวจโควิดที่หอ้งพกัโรงแรมหลงัเดินทำงถึงประเทศ

ไทย 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

ชื่อบัญชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสกิรไทย   สาขา สขุุมวิท 18  ( เอก็เชนทาวเวอร์ ) 

   บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่  639-1-00265-5 

 

กำรยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้ เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทาง

ซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณีที่ เกิดเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั 

อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เองทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


