ขอนำท่ ำนเดินทำงท่ องเทีย่ ว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวิสเซอร์ แลนด์
เที่ยวอินเทอร์ ลำเก้น เมืองสวยที่ถูกใจโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน้ำ และฟ้ำครำม
นั่งรถรำง HARDER KULM ขึน้ กระเช้ ำ CABRIO สู่ ยอดเขำ STANSERHORN กระเช้ ำโรแตร์ เขำทิตลิส
เยือนเมืองเก่ำกรุงเบิร์น ล่ องเรื อชมทะเลสำบเบรียนช์ เมืองเก่ำ สไตน์ อมั ไรน์ ลูเซิร์น
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พกั มีระดับ พร้ อมไกด์ ผ้ชู ำนำญงำนและกำรบริกำรสุ ดประทับใจ
กำหนดกำรเดินทำง

24 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม / 22-30 กรกฎำคม / 11-19 สิงหำคม
9-17 กันยำยน 2565
**ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป**

วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
สุ วรรณภูมิ - ซูริค (สวิสเซอร์ แลนด์ )
20.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2
สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารต่าง ๆ
วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2)
ซูริค - เบิร์น - La Chaux-de-Fonds - โลซำนน์
01.05 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 2 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง เมื องซู ริค ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้ อมทั้ง รั บ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ซึ่ งชื่ อของเมือง
เบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุดแห่ งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่ งชาริ งเกนตั้งซื่ อสัตว์ตวั แรกที่
ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่ อหมีสีน้ำตำล หรื อ เบเร็นกรำเบ็น "สัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น" ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ น
ที่ระลึก เมืองแห่ งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างตี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ
ให้เป็ น "เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก" นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ หอนำฬิ กำไซท์ กล็อคเค่ นทำร์ ม หอ
นาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซึ่ งมี "โชว์" ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่าน
การค้ามาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่าปั จจุบนั ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเช ถนนที่มีระดับ
สู งสุ ด ๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเช ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บร็ อค
เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200 -300 ปี นาท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนน

สายสาคัญกลางเมืองที่มีน้ าพุท้งั หมด 100 กว่าบ่อประดับไปทัว่ เมือง ซึ่งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นแตกต่างกันไป
จนได้รับการขนานนามว่า "City of Fountains"

เที่ยง

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ นำฬิ กำ (La Chaux de Fonds) เมืองแห่ งนาฬิกา เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมซึ่ งผลิต
กลไกนาฬิกาที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสู งสุ ดในโลกซึ่ งตั้งอยู่บนภูเขาสู งใกล้ๆ จากเมืองเนอชาแตล มีการจัดแสดง
นิทรรศการที่หลากหลาย ตั้งแต่นาฬิกาที่ผลิตขึ้นในช่วงการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม และนาฬิการุ่ นเฉพาะพิเศษซึ่งมีราคา
สู งกว่าหลายแสนยูโร พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้รายล้อมไปด้วยสวนที่มีออร์ แกนที่ส่งเสี ยงกริ่ งจากระฆังทุกชั่วโมง และผัง
เมืองที่มีความเที่ยงตรงเหมือนกับชื่อเสี ยงที่เป็ นเมืองแห่งการผลิตนาฬิกา

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโลซำนน์ (Lausanne) เมื องที่ ต้ งั ศาลสู งของประเทศและเมื องนี้ ยงั เคยเป็ นเมื องที่
ประทับของสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปั จจุบนั ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรู ปกับ
ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะริ มทะเลสาบเลอมังค์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
MOVENPICK HOTEL LAUSNNE หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3)
มองเทรอซ์ - ปรำสำทชิลยอง – แทซ - เซอร์ แมท – ซุนเนกำ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montrux) นาท่านถ่ายรู ปด้านปราสาทที่งดงามมากแห่ งหนึ่งในสวิสเซอร์ แลนด์
ปรำสำทชิลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่ งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 บนฐานเดิมของ

โรมัน เป็ นที่อยูข่ องเคาร์ทแห่งซาวอย ตลอดช่วงยุคกลาง จากนั้นได้มีการผลัดเปลี่ยนผูค้ รอบครองหลายต่อหลายครั้ง
ปราสาทชิลยองแห่งนี้เป็ นที่นิยมอย่างมากสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท
ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสู ง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่ เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอด เขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่า
เป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ จุด ชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเมืองเซอร์ แมท ซุ นเนกำ ด้วยความสู ง 2288 เมตร การขึ้นไปยัง
ซุนเนกานั้น เราจะนัง่ รถรางใต้ดินลอดอุโมงค์ข้ นึ ไป เมื่อขึ้นไปถึงซุนเนกา ท่านจะได้พบกับร้านอาหาร ที่มีระเบียง
นัง่ พัก นัง่ รับประทานอาหรพร้อมชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นจากจุดนั้น ...สมควรแก่เวลา นาท่านลงสู่ ตวั เมือง
เซอร์ แมท อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย ณ ถนน BAHNHOFSTRASSE ถนนที่สองข้าง
ทางเรี ยงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก บ้านเมืองส่ วนใหญ่ในเมือง เซอร์ มทั ท์ส่วนใหญ่จะ
สร้างในสไตล์ของสวิสชาเล่ย ์ ด้านล่างมักเป็ นร้านขายของ ชั้นบนจึงเป็ นที่พกั อาศัยเมื่อเดินไปเรื่ อย ๆ จะถึงถนน
Hinterdofstrasse จะเจอบ่ อน้ำพุ Ulrich Inderbinen ที่สร้างไว้เพื่อเป็ นเกียรติแก่นกั ปื นเขาระดับตานาน...
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
AMBASSSADOR HOTEL ZERMATT หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง (4)
เซอร์ แมท – เลำเทอร์ บรุนเนิน - อินเทอร์ ลำเก้น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เลำเทอร์ บรุนเนิน หมู่บา้ นเล็กๆในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยูต่ รงสันเขาลึกลงมาจาก
Interaken ประมาณ 12 กิโลเมตร ด้วยธรรมชาติรอบๆที่งดงามเหมือนดัง่ ภาพวาด ทาให้ที่นี่เป็ นหมูบ่ า้ นยอดฮิตสุ ด
คิ้วท์ ที่ถา้ คิดจะมาสวิตเซอร์แลนด์ ต้องลิตส์ที่นี่ไว้ให้ได้ มันต้องมาจริ งๆ จากนั้นนาท่านสู่ น้ าตกสเตาบ์บคั
(Staubbach Fall) เป็ นน้ าตกที่ตกลงมาในแนวดิ่งจากผาหินสู งเหนือหมู่บา้ น หน้าผานี้สูงประมาณ 300 เมตร ซึ่งเรา
สามารถมองเห็นน้ าตกชเตาบ์บาค ได้จากใจกลางหมู่บา้ น จากสถานีรถไฟเดินไปที่น้ าตกใช้เวลาประมาณ 5 นาที ใน
ฤดูร้อนเราสามารถเดินขึ้นไปด้านบนน้ าตกได้ ซึ่งจะเป็ นบันไดและอุโมงค์ไปด้านหลังของน้ าตก เนื่องจากน้ าที่ตก
ลงมาจากหน้าผาที่สูงทาให้เป็ นละอองน้ าลอยอยูใ่ นอากาศเป็ นวงกว้าง ก่อนที่จะตกลงมาบนพื้นด้านล่าง

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนจุดชมวิว พร้ อมชมวิวแบบพำโนรำ

เที่ยง

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลำเก้ น (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อนั งดงามเสมือนประหนึ่งเมืองแห่ งนี้ถูกโอบ
ล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุ บเขา และสายน้ าสี ฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะทาให้ท่านรู ้สึกสดชื่น จากนั้นนาท่าน
เดิ น เพลิ ดเพลิ น กับ การช้อ ปปิ้ ง ณ ถนน HOHEWEG หรื อ HIGH STREET แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งใจกลางเมื องเลื อกซื้ อ
นาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็ นต้น, ช็อคโกแลต, มีดพับ
Victorinox ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก, เครื่ องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิ ด ที่ร้านปลอดภาษี
เคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กนั นั้นมีคาสิ โน Kursaal ให้สาหรับท่านที่ตอ้ งการเสี่ ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
LINDNER BEAU RIVAGE HOTEL INTERLAKEN หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง (5)
อินเทอลำเก้น – HARDER KULM – SIGRISWILL – ISWLTWALD -แองเกิลเบิร์ก
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Harder Kulm โดยรถราง เป็ นภูเขาทางตอนบนของเมือง Interlaken ที่มีชื่อเสี ยงจากจุดชมวิวบน
ยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมือง Inerlaken ได้ท้ งั เมือง พร้อมด้วยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบที่ขนาบข้างเมืองไว้ ได้แก่
Thun Lake ทางทิศตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิ มะ 3 เทือกเขาสุ ดอลังการ
ได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรู ปกับทัศนียภาพอันสวยงาม
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ สะพำนแขวน (Sigriswill) เป็ นสะพานแขวนที่มีทางเดินความยาวกว่า 340 เมตร แขวนอยูบ่ นความ
สู ง 180 เมตร เชื่อมต่อระหว่างหมู่บา้ นสองหมู่บา้ นได้แก่ หมู่บา้ น Aeschlen และ Sigriswil และท่านยังสามารถเห็น
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ Thun Lake และเทือกเขาเบอร์ นีสอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อิเซล์ ทวำลด์
(Iseltwald) เป็ นหมู่ บ้านสไตล์สวิ ส ชาเล่ ต์ที่ มี ค วามสวยงามและเงี ย บสงบสั ม ผัสบรรยากาศที่ ส วยงามของวิ ว
ทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ ...สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสู ง อยู่ในรัฐ
ออบวัลเดิน ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ มีจุดสู งสุ ดในพรมแดนของเมืองเป็ นยอดเขาทิตลิส

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
H+HOTEL & SPA ENGELBERG หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6)
แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขำทิตลิส - ลูเซิร์น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขำทิต
ลิส ที่มีความสู ง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็ นจานวนมาก
นาชม ถำ้ น้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ าแข็งปกคลุมตลอด
ทั้งปี

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเชิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์ แลนด์ สวิสเซอร์ แลนด์
เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า "หลังคาแห่งทวีปยุโรป" (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เป็ นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็ น3 เขต
ปกครอง เมืองที่เป็ นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ นาท่านชมสะพำนไม้ ซำเปล (Chapei bridge)
เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุเป็ นร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น ชม อนุสำวรีย์
สิ ง โตหิ น (The Lion Monument) ที่ แ กะสลักอยู่บ นหน้าผา ที่ หัวของสิ ง โตจะมี โ ล่ ซ่ ึ งมี กากบาทสั ญลักษณ์ ของ
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์ แลนด์ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่
เสี ยชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พกั

RADISSON DLU HOTEL LUCERNE หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง (7)
ลูเซิร์น – ยอดเขำชทำนเซอร์ ฮอร์ น - ซูริค
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอร์ ฮอร์ น ตั้งอยู่ในตาบล Nidwalden ใกลั กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสู งที่ 1,898
เมตร นาท่านขึ้น กระเช้ ำ "Cabrio" กระเช้าลอยฟ้าเปิ ดประทุนแห่งแรกของโลก และยังเป็ นกระเช้าที่มีถึง 2 ชั้น ที่มา
ของชื่ อมี ความหมายมาจากคาว่า "Cabriolet" หรื อ "Convertible" ซึ่ งหมายถึ ง คล้ายรถเปิ ดประทุน ขึ้นสู่ ยอดเขา
Mount Stanserhom สองข้างทางท่านจะสามารถมองเห็นทุ่งหญ้า ฟาร์มสัตว์ เมื่อขึ้นถึงยอดเขาท่านจะได้สมผัสความ
งดงามของวิวทิวทัน์อนั งดงามอย่างไร้ขอบเขต

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด
เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสี ยงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรมของประเทศ จากนั้นนาท่านสู่ Freitag Flagship Store กระเป๋ ารักษ์โลกที่ผลิตจากผ้าใบคลุมหลัง
รถบรรทุกที่ผา่ นใช้งานแล้วนามาดีไซน์ ออกแบบ ตัดเย็บ ใหม่ จนกลายเป็ นกระเป๋ าที่ได้รับความนิยมมากๆใน
ปัจจุบนั อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
1.5

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งบริ เวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้ งที่หรู หราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั เป็ นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย

อิสระท่านช้อปปิ้ ง เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงั มากมาย ทั้งของ
สวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีตน้ ไม้ใหญ่ปลูกไว้
ตลอดทางมีความร่ มรื่ นสามารถเดินช้อปปิ้ งได้อย่างสบายใจ
ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
SHERATION HOTEL ZURICH หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
ซูริค - สนำมบิน
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทา Tax Refund
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อนเตรี ยมตัวเช็คอิน
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง (9)
กรุงเทพฯ
06.50 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

อัตรำค่ ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดราคาท่านละ

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

198,900.188,900.179,900.169,900.28,500.38,000.-

195,900.185,900.176,900.166,900.28,500.38,000.-

196,900.186,900.177,900.167,900.28,500.38,000.-

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็ นกำรคิดจำกกรณีผ้เู ดินทำงขั้นต่ำ 10 ท่ ำน
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ ำน เพิม่ ท่ ำนละ 30,000.- บำท **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ได้รับคะแนน

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริ ม

1959
1859
1769
1669
285
1603

1959
1859
1769
1669
285
1603

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุ ด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริ ง
- สมาชิกบัตรเสริ มได้รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริ การนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
2.
3.
4.
5.
6.

แห่ ง
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ อีก
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณำชำระมัดจำ 50 เปอร์ เซ็นต์ ของรำคำทัวร์
- ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5
“กำรจ่ ำยส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
กำรยกเลิก :
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพือ่ ความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกใน
ครรภ์
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่ เพื่อไปทางานหรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้
รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณา
แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์หรื อ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอืน่
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
• ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
• ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรื อ
คืนตัว๋
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่ อมเสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
• สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ นั ๆ หากท่านผู ้
เดินทางซื้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ จะ
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้า
ชมได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
• ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
• ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะ
ตาแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
• บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
• เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ ำงต้ น

เอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซ่ำ
1. หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ)
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ฉากหลังสี ขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรื อโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต
· พนักงานบริ ษทั ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ลางาน
· ข้าราชการ ใช้หนังสื อรับรองตาแหน่งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี เกษียณอายุ ใช้
สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
· เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณี ไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
· นักเรี ยน / นักศึกษา หนังสื อรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรี ยน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถาน
ฑูต)
a. กรณี มีบญั ชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
b. กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทาหนังสื อรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุ ณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ) และเอกสารผูอ้ อค่าใช้จ่าย 1.สาเนา
บัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสู ติบตั ร ในกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรื อหย่า (กรณี ที่สมรสแล้ว หรื อหย่าแล้ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรื อ เดินทางไปกับ
ท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรื อไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริ ษทั ทัวร์
*** กรณี ก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋

