
   
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
น ำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเส้นทำงที่แตกต่ำง กับกำรลัดเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ 

อิตำลี ชมเมืองสุดปลำยแหลมอันงดงำม ซีรม์ิโอเน่ 
ชื่นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิส ล่องเรือกอนโดล่ำชมควำมคลำสสิคแห่งเวนิส 
ชอปป้ิงแบรนด์เนม ณ มิลำน... แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2, FOX TOWN OUTLET 

สวิตเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้ำ EIGER EXPRESS  สู่ยอดเขำจุงเฟรำ 
ชมหมู่บ้ำนกลำงหุบเขำ กับควำมงำมของน  ำตก ชเตำบ์บำค ณ เลำเทอร์บรุนเนิน 
สิทธิพิเศษ ส ำหรับสมำชิกใหม่ EXTRA DISCOUNT ลดเพ่ิมท่ำนละ 5,000 บำท 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่ 28 ธันวำคม 2565 – 5 มกรำคม 2566     

วันพุธท่ี 28 ธันวำคม 2565    (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน4 เคาน์เตอร์ 
สำยกำรบินเอมิเรตส์  (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับทุกท่าน  
  

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวำคม 2565 (2) สนำมบินดูไบ – สนำมบินเวนิสมำร์โคโปโล – เวนิส – ลอ่งเรือกอนโดล่ำ  

01.05 น. น าคณะออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385  
05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
09.35 น.  เดินทางสู่ สนำมบินเวนิสมำร์โคโปโล โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK135  
13.15 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินเวนิสมำร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  



   
 

และศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส โดย  PRIVATE TAXI BOAT น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง
เมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ าแสนโรแมนติก ซึ่งได้รับฉายามากมายท้ัง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (QUEEN OF THE  
 
ADRIATIC), เมืองแห่งสายน้ า (CITY OF WATER), เมืองแห่งสะพาน (CITY OF BRIDGES) รวมถึงเมืองแห่งแสง
สว่าง (THE CITY OF LIGHT) เป็นเมืองท่ีมีคลองมากท่ีสุดในโลก และมีความสวยงามราวกับเป็นภาพท่ีอยู่ในความ
ฝัน องค์การ UNESCO ยกให้เมืองเวนิส เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก น าท่านล่องเรือกอนโดล่ำ  GONDOLA BOAT 

ท่ีสุดแห่งความโรแมนติกกับการชมอาคารบ้านเมืองท่ีมีตึกสถาปัตยกรรมท่ีเป็นท่ีเลืองลือในเรื่องของความสวยงาม
ระดับโลก และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งเวนิช                                                                            

   
 

 
 
 
 
 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรเก่ำแก่ ANTICO MARTINI ท่ีเปิดให้บริกำรมำตั งแต่ 1720 บริกำรท่ำนด้วยเมนู 

SEAFOOD ในสไตล์เวนิส 
ท่ีพัก HOTEL AI CAVALIERI DI VENEZIA หรือเทียบเท่ำ   

   
 

วันศุกร์ท่ี 30 ธันวำคม 2565 (3) ซิร์มิโอเน่ – มิลำน -  มหำวิหำรดูโอโม่ – ชอปปิ้ง แกลเลอเรีย วิตตอริโอ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านขึ้นเรือ เพ่ือออกเดินทางสู่ฝั่งทรอนเชสโต้... จากนั้นน าท่านสู่ ซิร์มิโอเน่  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) 

ถือได้ว่าเป็น UNSEEN อีกแห่งของอิตาลี เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ท่ีขึ้นช่ือว่าสวยงามและได้รับความนิยม
จากนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบน้ าจืด ท่ีเกิด
จากน้ าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังน้ันซิร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบท้ังสองด้าน และถึงแม้ซิร์มิโอเน่จะ
เป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

 
 
 
 



   
 

 
 
 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร LA SPERANZINA กำรันตีคุณภำพ MICHELIN PLATE ภัตตำคำรสีขำวริม

ทะเล บริกำรท่ำนด้วย 3 COURSE MENU 
 จากนั้นน าท่านสู่ เมืองมิลาน ชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ถูกสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 

การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช้ิน โดยมี
นักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารท่ีสร้างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเต็มไป
ด้วยหลังคายอดแหลม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนู
เอลที่ 2 ท่ีเป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านชอปป้ิงใหญ่ของมิลานท่ีหลากหลายด้วย
สินค้าแบรนด์เนมท่ีคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของอิตาลี  

 
  
 
 
 
 
 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพัก HILTON MILAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

   
 

วันเสำร์ท่ี 31 ธันวำคม 2565   (3) เมนดริซิโอ - ชอปปิ้ง FOX TOWN FACTORY STORES - ลูกำโน่ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ ซึ่งถอืว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม” ตั้งอยู่ปลายบนของคาบสมุทร ระหว่างจุด
ตรงกลางระหว่างแขนของตัว "Y" ท่ีถูกแบ่งเป็นสองข้างทางทิศใต้ของทะเลสาบ เมืองสามารถเห็นเทือกเขา
แอลป์ ทางทิศเหนือได้อย่างชัดเจน น าท่านเดินเล่นชมวิวริมทะเลสาบโคโม่ พร้อมกับเดินชมร้านค้าท่ีเรียงรายอยู่ตาม
ตรอกซอยซอย กับบรรยากาศบ้านเมืองสีสันสดใส ในสไตล์อิตาลี ระหว่างทางท่านยังสามารถชมวิวอันงดงามของ
ทะเลสาบโคโม่ได้เป็นอย่างดี 

 
 



   
 

 
 

 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมนดริซิโอ แล้วน าท่านแวะชอปป้ิง FOX TOWN FACTORY STORES เป็นห้าง OUTLET ท่ี
ครบครันมากท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีมากกว่า 250 แบรนด์และตั้งอยู่ใกล้กับ 2 ประเทศคือท้ังสวิตเซอร์แลนด์และ
อิตาลีท่ีนี่มีให้เลือกชอปมากมายหลายร้าน เช่น YSL, FURLA, FERRARI, GUCCI, SALVATORRE FERRAGAMO 
ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ 
 
 

 
 
 
 
 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก SHERATON COMO HOTEL หรือเทียบเท่ำ   
 

วันอำทิตย์ที่ 01 มกรำคม 2566    (4) เบลลินโซนำ – อันเดอร์มัท - อินเทอร์ลำเก้น  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  เบลลินโซนำ เมืองเล็กๆอยู่ตอนใต้ของสวิตฯ บ้านเรือน ร้านค้ามีกลิ่นอายความคลาสสิคแตกต่างจาก

เมืองท่ีเราเคยผ่านมา ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าตามตึกแถวริมถนนขายของพ้ืนๆไม่ค่อยเห็นของแบรนด์เนม หรือ
ร้านขายนาฬิกา อุปกรณ์กีฬาท่ีปกติจะมีอยู่มากมายตามแต่ละเมือง ท่ีนี่ท่ีเห็นมากหน่อยจะเป็นร้านขายแว่นตา น าท่าน
เท่ียวชม ปรำสำท BELLINZONA ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 14 สร้างขึ้นในยุคกลางใช้เป็นป้อมปราการ
ชายแดนระหว่างเขตเหนือและเขตใต้ ต่อมาเม่ือ BELLINZONA ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสวิส ปราสาทแห่งน้ีก็ถูกใช้
เป็นป้อมป้องกันการโจมตีทางใต้ ปราสาทแห่งน้ีได้เข้าไปเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโก ในปี 2000ไฮไลท์ส าคัญ 
CASTELGRANDE ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือย่านเมืองเก่า รอบๆถูกรายล้อมไปด้วยอาคาร
เก่าแก่ๆท่ีสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมประจ าเมืองมาช้านาน นอกจากนี้แล้ว
เมืองเบลลินโซนายังมีช่ือเสียงในเรื่องงานคานิวาล ท่ีมีช่ือว่า RABADAN ซึ่งมีการจัดมานานกว่า 150 ปีแล้ว    

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  อันเดอร์มัท น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีเรียกว่าอัวร์เซอเริน 
(URSEREN) อันเป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าร็อยส์ อันเดอร์มัทถือเป็นหมู่บ้านท่ีเป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาท่ีส าคัญ
สามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์อัลพ์ทางทิศตะวันออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต้ และช่องเขาฟูร์กาทางทิศ
ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีจึงเป็นท่ีพักกลางทางท่ีส าคัญบนเส้นทางสัญจรของสวิตเซอร์แลนด ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น เมืองท่ีมีทิวทัศน์อันงดงามเสมือนประหนึ่งเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อมอยู่ใน

อ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกสดช่ืน จากนั้นน าท่านเดิน
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ณ ถนน HOHEWEG หรือ   HIGH STREET   แหล่งชอปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกา
แบรนด์ เนมของสวิตฯ อาทิ PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เ ป็นต้น , ช็อคโกแลต , มีดพับ 
VICTORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี
เคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันน้ันมีคาสิโน KURSAAL ให้ส าหรับท่านท่ีต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพัก HOTEL ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN MGALLERY COLLECTION หรือเทียบเท่ำ   
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

วันจันทร์ท่ี 02 มกรำคม 2566    (5) กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ - อินเทอร์ลำเก้น  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ หมู่บ้านกลางหุบเขาท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิตแอลป์ท่ีสวยงามครั้งยิ่งใหญ่ และประทับใจ น าท่าน นั่ง
รถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลถึง 3,454 เมตร 
(11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE และได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ้ าน้ าแข็ง (ICE 
PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดท้ังปี และเก็บรวบรวมสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปป้ัน
ต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลักน้ าแข็ง พร้อมท้ังเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ 
สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลท่ีสุด ณ 
จุด 3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของ ธารน้ าแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ท่ีได้รับการยกย่องจาก
องค์การ UNESCO ให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน้ าแข็งของ
เทือกเขาแอลป์ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรม
บนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูง
ท่ีสุดในยุโรป (กิจกรรมต่ำงๆ ยังไม่รวมในค่ำทัวร์) 

   
 

 
 
 
 
เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 
ช่วงบ่ำย น าท่านน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะใต้ภูเขา EIGER และ MÖNCH รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จากสอง
ข้างทาง จากนั้นน าท่านชอปป้ิงท่ี ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้อ
นาฬิกาแบรนด์เนมของสวิตฯ อาทิ PATEK PHILIPPE, ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็นต้น, ช็อคโกแลต, มีดพับ 
VICTORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี
เคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันน้ันมีคาสิโน KURSAAL ให้ส าหรับท่านท่ีต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ BEBBIS RESTAURANT  บริกำรท่ำนด้วยเมนู ฟองดูว์บูร์กิณญ็อง หรือเมนูน  ำมัน บริกำรท่ำน

ด้วยเนื อ, หมู , ไก่ และเคร่ืองเคียงตบท้ำยด้วยฟองดูว์ช็อคโกแลตพร้อมผลไม้สด และ มำร์ชเมลโล่  
ท่ีพัก HOTEL ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN M GALLERY COLLECTION หรือเทียบเท่ำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคำรท่ี 03 มกรำคม 2566 (8) หมู่บ้ำนอิเซลท์วอลด์ – ลูเซิร์น - ชอปปิ้ง   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่  หมู่บ้ำนอิเซลท์วอลด์  เป็นหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของทะเลสาบเบรียนซ์ (BRIENZ) ทะเลสาบท่ีได้ช่ือว่า

มีความสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นโลเคชันท่ีใช้ถ่ายท าซีรีส์เกาหลีช่ือดังอย่าง
เรื่อง “CRASH LANDING ON YOU” หรือช่ือภาษาไทยคือ “ปักหมุดรักฉุกเฉิน” ท่ีมาถ่ายท าท่ีนี่ โดยมีฉากส าคัญคือ
สะพานท่าเทียบเรือท่ีพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน และยังมีมุมท่ีมีฉากหลังเป็นปราสาทซีเบิร์ก (SEEBURG) และ
เทือกเขาแอลป์ (ALPES) อันงดงามภายในอิเซลท์วอลด์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองลูเซิร์นเป็นเมืองท่ีมีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการ

ปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิตฯ เพราะเป็น เมืองท่ีได้รับ
สมญานามว่าถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ZUNFTHAUSRESTAURANT PFISTERN ร้ำนอำหำรท่ีน ำเสนออำหำรจะเป็น
แนวประยุกต์ ผสมผสำนควำมอำหำรท้องถิ่นแบบสวิตเซอร์แลนด์และควำมโมเดิร์น บริกำรท่ำนด้วย เมนู PORK 
CORDON BLEU หมูทอดชิ นใหญ่ สอดไส้ด้วยแฮมและชีสแบบเต็มค ำ อีกผนึ่งเสน่ห์ของร้ำนอำหำรนี คือเมนูน ำที่ท ำ
จำกปลำ ทำงร้ำนคัดสรรปลำท่ีสดใหม่ เนื อแน่นเพื่อน ำมำรังสรรค์ควำมอร่อยเสิร์ฟถึงโต๊ะ   



   
 

 จากนั้นน าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อันมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซึ่ง
สะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ า “รอยส์” ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์
ของสวิตฯชม อนุสำวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ของทหารสวิตฯ โดยแกะสลักอยู่ริมหน้าผาของภูเขาใน
เมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่ทหารรับจ้างชาวสวิตฯ
ท่ีไปพลีชีพในการปกป้องพระราชวังตุย เลอรีย์ ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรั่งเศสในยุคการปฏิวัติครั้งใหญ่ใน
ฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /
เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก,ร้านช็อคโกแลต และชอปป้ิงสินค้าช้ันดีท่ีมี โดยเฉพาะกล่องดนตรีท่ีท าจากไม้ ท าอย่าง
สวยงามและประณีต   

 
   
  
 
 
 
 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพัก RADDISON BLU HOTEL, LUCERN หรือเทียบเท่ำ   

   
 

วันพุธที ่04 มกรำคม 2566    (9) ลูเซิร์น – สนำมบินซูริค - ดูไบ    

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ศูนย์กลางการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองท่ีมีความเด่นใน
เรื่องเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี ในสนามบิน อาทิ ช็อคโกแลต นาฬิกา ฯ 
ก่อนเดินทางกลับ  

10.00 น. เดินทางถึง สนำมบินซูริค เพ่ือเตรียมตัวเช็คอิน และให้ท่านได้มีเวลาในการท า TAX REFUND 
14.35 น. น าคณะออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK088 
23.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง)  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 05 มกรำคม 2566  (10) สนำมบินดูไบ - กรุงเทพฯ  

03.05 น. น าคณะออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK384 



   
 

12.05 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
 

*************************************** 
หมำยเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ท่ำนละ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋วบิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

244,900.- 
235,900.- 
226,900.- 
217,900.- 
51,900.- 
49,800.- 

122,870.- 

241,900.- 
232,900.- 
223,900.- 
214,900.- 
51,900.- 
49,800.- 

122,870.- 

242,900.- 
233,900.- 
224,900.- 
215,900.- 
51,900.- 
49,800.- 

122,870.- 

** อัตรำค่ำบริกำร ท่ีเสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั นต่ ำ 15 ท่ำน 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 24,900.- บำท ** 

 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับท่ำนสมำชิก + EXTRA DISCOUNT 

ประเภทผู้เดินทำง 
สมำชิกบัตรหลัก + 

EXTRA DISCOUNT 
สมำชิกบัตรเสริม 

 + EXTRA DISCOUNT 
ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 
ตั๋ว BUSINESS CLASS เพ่ิมท่านละ 

236,900.- 
227,900.- 
218,900.- 
209,900.- 
51,900.- 
49,800.- 

122,870.- 

237,900.- 
228,900.- 
219,900.- 
210,900.- 
51,900.- 
49,800.- 

122,870.- 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 
ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

2,419.- 
2,329.- 
2,239.- 
2,149.- 
519.- 

1,921.- 

2,419.- 
2,329.- 
2,239.- 
2,149.- 
519.- 

1,921.- 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)  
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. น้ าหนักกระเป๋า ส าหรับบัตรโดยสารช้ัน ECONOMY 30 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 
  “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 - ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ ากัด 
 - ช าระโดยเงินสด  



   
 

 - ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)  
ชื่อบัญชี    บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั  ธนำคำร กสิกรไทย   

   บัญชีกระแสรำยวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
 
กำรยกเลิก  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
 

 
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่าน ผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน  หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือ
หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง
ท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 



   
 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือ
คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 
ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

 
 
14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ 
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง 
21. เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 


