
  

  

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพกัผ่อน เก็บเก่ียวควำมสุขอย่ำงเต็มอิ่มในดินแดนที่แสนมีเสน่ห ์

ล่องเรือชำโตมูช ชมควำมงดงำมของเมืองปำรีส 

สมัผสัควำมอลงักำรของพระรำชวงัที่ไดร้บักำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดในโลก 

พลำดไม่ไดก้บักำรนัง่รถไฟที่อดีตเคยเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก TGV 

สมัผสัควำมงดงำมของยอดที่สูงที่สุดในโลกอย่ำง ยอดเขำจุงเฟรำ 

พรอ้มบริกำรที่พกั อำหำรและกำรบริกำร ในแบบลีลำที่เป็นตวัคุณ 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 พฤษภำคม – 4 มิถุนำคม / 23-31กรกฎำคม / 8-16 กรกฎำคม 

7-15 สิงหำคม / 10-18 กนัยำยน 2565 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) สวุรรณภูมิ  

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

บริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่าง  

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) สุวรรณภูมิ – ปารีส– จิแวรน์ี  - ล่องเรือโบสถช์าโตมูส 

00.05  น. น าคณะออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 

07.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 40 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเลก็ๆที่ชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny)  น าท่านชม บา้นโมเน่ต ์

ศิลปินอิมเพลสชั่นนิสที่โด่งดัง บ้านสองชั้นหลังนั้นปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด รวมทั้ งสวนที่สวยงามอยู่

ภายในบ้าน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินท่านนี้  สามารถตวัดปลายพู่กนั ให้ออกมาเป็นภาพธรรมชาติอันงดงาม น า

ท่านผ่านชม บ้านเมืองเลก็ๆ ซึ่งเป็นหมู่บ้านริมแม่น า้ ชมบรรยากาศหมู่บ้านยุโรปสมัยโบราณที่ดูสดใส เตม็ไปด้วยพันธุ์

ไม้นานาชนิด เหมือนว่า เราเดินอยู่ท่ามกลางสวนแห่งธรรมชาติ น าท่านผ่านชมโบสถแ์ห่งจิแวรน์ี โบสถ์เลก็ๆที่สร้าง

ขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA CHARMING  

FRANCE-SWITZERLAND 9D6N 



  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

จากนั้นน าท่านล่องเรือชาโตมูส น าท่านล่องไปตามแม่น า้แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส โดยเรอืจะแล่นผ่านสถานที่

ส าคัญและสวยงามมากมาย เช่น หอไอเฟล สะพานอเลก็ซานเดอร์, Place de la Concorde จะเหน็อยู่ไกลให้สงัเกต

จากเสาหิน, พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ ทีมี่ภาพวาดโมนา ลิซ่า จิตรกรรมชิ้นเอกของเลโอนาร์โด ดาวนิชี, Hôtel de Ville ที่ว่า

การเขต, Conciergerie หรือเกาะ palais de la Cité สมัยก่อนเป็นวังของกษัตริย์ ในศตวรรษที่ 15 ใช้คุกคุมขังนักโทษ 

ส่วนเกาะ Ile St-Louis เกาะกลางแม่น า้แซนที่อยู่ตรงกนัข้ามจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์โนตเตรอดาม Notre Dame de 

Paris มหาวิหารที่สวยงามเลื่องชื่อ ชม Musée d’Orsay พิพิธภณัฑผ์ลงานศิลปะแนวอมิเพรสชั่นนสิม์ ที่สวยงามและมี

ชื่อเสยีงอาทเิช่นผลงานของ โมเน่ต์ มาเน่ต์ เลอนวัร์ โกแกง แวนโกะ๊ เซซานน์, Grand Palais    

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านช้อปป้ิงต่อ ณ ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) ย่าน

ถนนออสแมนบูโลวาร์ดและสนิค้าประเภทน า้หอม, เคร่ืองส าอาง,เคร่ืองประดับ,เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่

คืนภาษใีห้กบันักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ที่พกั  NOVOTEL TOUR EIFFEL หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3) พระราชวงัแวรซ์ายส ์– พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์– ชอ้ปป้ิงชองเอลิเซ่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวรซ์ายส ์อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 

อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่านได้เข้าชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) สัมผัสความ

อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สดุในโลก อีกทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แพงที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชม

ความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ที่

เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้ท่านได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง อาทิ SALON  OF  

WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 



  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์พิพิธภัณฑท์ี่จัดว่าใหญ่ที่สดุในโลกทั้งตัวอาคารสถานที่และผลงานทีน่ ามาจัดแสดง

ตัวตึกที่อยู่รายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวงัมาก่อนพิพิธภณัฑแ์ห่งนี้ เกบ็รวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ชิ้น แต่

น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้นสว่นที่เหลือกจ็ะผลัดเปลี่ยนกนัมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิด

แก้วที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกเชื้อสายอเมริกนั-จนี  ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการชมผลงานด้านศิลปะ

จากทั่วโลก และที่ส าคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ ต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอนัลือชื่อของจิตกร

เอกของโลก ลีโอนาโด ดาวนิชี่ ปริศนาภาพวาดที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอกีมากมาย อาทิ

ภาพวาด The Last Supper, The Virgins of the Rocks,ภาพเสรภีาพน าประชาชน (Liberty Leading the People) 

ผลงานทีเ่ยี่ยมยอดของเดอลาครัว (Delacroix) ที่แสดงถงึการปฏวิัติในฝรั่งเศส จากนั้นชมถนนสายโรแมนติคอนัมี

ชื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนราชด าเนนิ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสยีง สองข้างทาง

เป็นที่ตั้งของส านักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานบันเทงิชื่อดงัตลอดความยาวเกอืบสอง

กโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ที่พกั  NOVOTEL TOUR EIFFEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  (4)  สตราสบูรก์ – ล่องเรือแม่น ้าอิลล ์- เมืองเกา่ La Petite France – สะพานปงกูแวร ์- ตลาด 

    สตราสบูรก์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ โดยรถไฟ TGV เพื่อให้ท่านได้สมัผัสความเรว็ของรถไฟที่อดีตเคยเป็น

รถไฟที่เรว็ที่สดุในโลก TGV (Train à Grande Vitesse)  สมัผัสฝีจักรอนัทรงพลังด้วยความเรว็กว่า 300 กโิลเมตร 

ต่อชั่วโมงนับเป็นการเดนิทางมิตใิหม่ของรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)น าทา่นชม เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองทีเ่รียกได้ว่ามี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศส

และเยอรมนี เนื่องจากผลัดกนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกนัไปมา ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชม

ความงามเม่ือมาถึงเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองสตราสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตาม แม่น ้าอิลล ์(River Ill) ซึ่งไหล

ผ่านใจกลางเมืองไปทางทศิใต้  ให้ท่านได้ชื่นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ที่เตม็ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็น

อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ สสีนัสดใสที่ตัวบ้านจะทาด้วยสหีวาน สลับกบัคานสนี า้ตาลและประดับประดาเพิ่มความน่ารัก

ด้วยกระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริมฝั่งคลองเลก็ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพกบั สะพานปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกบัสะพานเวคคิ

โอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ“ลาเปอรติ์ตฟรองซ”์ และ ยอดของมหาวิหารนอรท์เทอดามแห่ง

สตราสบูรก ์ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินเล่นเพลินๆ กันที่ ตลาดสตราสบูรก์ Cochons de Lait  แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็น

ตลาด แต่ความจริงแล้วตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลว่า “ลูกหมู ”) เป็นลานเลก็ๆที่มีความน่ารักเตม็ล้นด้วย

บ้านสไตล์เยอรมันสีสันสดใสรอบด้านซึ่งเป็นทั้งร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าคาเฟ่ลานนี้ มีขนาดเล็กกจ็ริงแต่กลับ

พลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวเล่นกนัไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่     

ที่พกั   VOCO STRASBOURG CENTRE-THE GARDEN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) หมู่บา้นริคเวียร ์– กอลมาร ์– หมู่บา้นเอกเิชม -เบิรน์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบ

ล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสยีงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อกีด้วย เนื่องจากภมิูอากาศที่เหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองที่

อยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า

ชาวบ้านท้องถ่ิน ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ ท าขนมท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ยังคง

ความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านที่มีฉายาว่า เวนิสนอ้ย 

“Little Venice” ตั้งอยู่ติดกบัแม่น า้ Lauch มีคลองเลก็ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธคิและเรเนสซองส ์

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชมโบสถ์โดมินิกนั (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ที่โบสถ์

แห่งนี้  คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุค

ศตวรรษที่ 15  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเอกิเชม หมู่บ้านขนาดเล็ก ในแคว้น Alsace ทางตะวันออกของ

ฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนเยอรมนี ท าให้ได้รับอิทธพลวัฒนธรรมเยอรมนีมาพอสมควร ความโดดเด่นของ



  

บ้านเรือนย้อนยุคสไตล์ Half-timbered ที่สร้างขึ้ นด้วยโครงไม้พาดไปมาเป็นโครงหลักของบ้าน รวมไปถึงประดับ

ตกแต่งด้วยพุ่มดอกไม้หลากสสีนัอย่างงดงาม จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่งดงามที่สดุของฝรั่งเศส 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั    SAVOY BERN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เบิรน์ – ธูน – อินเทอรล์าเกน้ – ฮารด์เดอรคู์ม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

ริงเกน ตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ที่มีจุดประสงค์จะใช้เป็นปูชนียสถาน โดยเมืองแห่งนี้ ได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทาง

วฒันธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซทก์ล็อคเค่นทารม์ หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี 

ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเตม็ไป

ด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้  ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเตม็ไป

ด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

ชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มีน า้พุทั้งหมด 100 กว่า

บ่อ ประดับไปทั่วเมืองซึ่ งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า “CITY OF 

FOUNTAINS” 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองธูน (Thun) เมืองเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ตวัเมืองมีแม่น า้ที่ชื่อว่า Aare ไหลผ่าน ตัว

เมืองธูนนั้นสงบและเรียบง่าย มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทใจกลางเมือง เม่ือย้อนไปได้ตั้งแต่ยุค Bronze Age พอถึงยุคที่

โรมันรุ่งเรือง เมืองธูนจงึกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันไปด้วย ในปัจจุบันเมืองนี้ เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญ 

และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักใช้เป็นเมืองนี้  เป็นต้นทางหรือปลายทางในการล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเมืองนี้ มีจุดเด่น

ของเมือง คือเป็นเมืองเลก็ๆ ที่ตดิทะเลสาบและมีปราสาทที่สงูที่สดุต้ังอยู่ใจกลางเมือง  

 

 

 



  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงอินเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมืองที่มีทวิทศัน์อนังดงาม เสมือนประหนึ่ง

เมืองแห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สกึสดชื่น 

น าท่านเดินทางสู่ยอดเขา Harder kulm หนึ่งในยอดเขาชมวิวที่ขึ้นง่ายที่สดุในสวิส ทั้งความงดงามของทวิทศัน์ที่ไม่แพ้

ยอดเขาอื่น จุดชมวิวมุมสงูที่ระดบั 1,321 เมตร (4,334 ฟุต) จากระดับน า้ทะเล สามารถมองเหน็ววิตัวเมืองอนิเทอร์

ลาเก้นทั้งหมด ไกลไปถึงยอดเขาจุงเฟรา ด้านซ้ายเป็นววิทะเลสาบ Brienz สว่นด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun จากนั้น

น าท่านช้อปป้ิงที่ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนม

ของสวิส อาท ิPatek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอ็คโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสยีงไปทั่ว

โลก, เคร่ืองหนงัแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กนันั้นมี

คาสโิน Kursaal ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ที่พกั  ROYAL ST GEORGES INTERLAKEN MGALLERY BY SOFITEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  อินเทอรล์าเกน้ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มี

ชื่อเสยีงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามครั้งยิ่งใหญ่ และประทบัใจ 

น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา ที่เป็นสถานีรถไฟสงูที่สดุของยุโรปมีความสงูเหนอืระดับน า้ทะเลถึง 

3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลงัคาแห่งยุโรปชม ถ ้า

น ้าแข็ง (ICE PALACE) ที่มีอุณหภมิูต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเกบ็รวบรวมสตัวท์ี่อาศัยอยู่บริเวณ

เทอืกเขา ชมรูปป้ันต่างๆที่เกดิจากการแกะสลักน า้แขง็ พร้อมทั้งเพลิดเพลนิกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธาร

น า้แขง็ขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟรงิซ ์SPHINX จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยุโรป ซึ่งมองเหน็ได้

กว้างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร สมัผัสความงดงามของ ธารน ้าแข็งอเลิทซ์ กลาเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที่

ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กโิลเมตร ยาวที่สดุใน

บรรดาทุ่งน า้แขง็ของเทอืกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระให้ท่านได้สนุกสนาน และ

เพลิดเพลินกบักจิกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาท ิสโนว์บอร์ด, สนุขัลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจาก

ที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยุโรป  

(กิจกรรมต่างๆ ยงัไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 



  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภเูขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้

ชมวิวเทอืกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอกีบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัแสนโรแมนติกได้จาก

สองข้างทาง ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ลูเซิรน์ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง)น าท่านเที่ยวชมภายใน

เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่

เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเทีย่วที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองที่ไดร้บัสมญานามว่าถูกถ่ายรูปมากที่สดุของ

สวิตเซอรแ์ลนด”์ น าท่านชม สะพานไมช้าเปล สญัลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อนัมีชื่อเสยีงที่สดุของลู

เซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้ มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น า้ “รอยส”์ (REUSS) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี 

และยังเป็นสญัลักษณ์ของสวิสฯชม อนุสาวรียส์ิงโต (LION MONUMENT) อนุสาวรีย์รปูแกะสลกัสงิโตบนหน้าผา

หิน ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของความซื่อสตัย์ของทหารสวิสฯ โดยแกะสลักอยู่ริมหน้าผาของภเูขาในเมือง เป็นสญัลักษณ์แห่ง

ความกล้าหาญ ซื่อสตัย์ และเสยีสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกยีรติให้แก่ทหารรับจ้างชาวสวิสที่ไปพลีชีพในการปกป้อง

พระราชวังตุย เลอรีย์ ของพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรั่งเศสในยุคการปฏวิัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส อสิระให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาท ิบุคเคอเลอร์ / กอืเบอลิน /เอม็บาสซี่ ร้านขาย

ของที่ระลึก,ร้านชอ็คโกแลต และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดีที่มี โดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ท าจากไม้ ท าอย่างสวยงามและ

ประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถิน่  

ที่พกั    RADISSON BLU LUCERNE HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ลูเซิรน์ – ซูริค – สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ศูนย์กลางการซื้ อ

ขายแลกเปลี่ยนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มีความเด่นใน

เรื่องเศรษฐกจิของโลกเลยทเีดียว หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าดิวตี้ฟรี ในสนามบิน อาท ิช็อคโกแลต นาฬิกา ฯ 

ก่อนเดินทางกลับ  

11.30 เดินทางถึง สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชค็อนิ 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9) สนามบินสุวรรณภูม ิ

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

      ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

            ลีลา ..... ที่เป็นตวัคุณ 

 



  

อตัรำคำ่บริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

บตัรโดยสาร ชั้น BUSINESS CLASS เพิ่มท่านละ 

199,800.- 

189,900.- 

179,900.- 

169,900.- 

38,900.- 

34,890.- 

84,500.- 

196,800.- 

186,900.- 

176,900.- 

166,900.- 

38,900.- 

34,890.- 

84,500.- 

 

197,800.- 

187,900.- 

177,900.- 

167,900.- 

38,900.- 

34,890.- 

84,500.- 

 

 

** อตัรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำน ** 

หำกผูเ้ดินทำงอยูร่ะหว่ำง 8-9 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 35,000.- บำท 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน  

1,968 

1,869 

1,769 

1,669 

389 

1,619 

1,968 

1,869 

1,769 

1,669 

389 

1,619 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่ำ

ภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย)  



  

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกัด 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

- ชื่อบญัชี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั  ธนำคำรกสิกรไทย 

    บญัชีกระแสรำยวนั      เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 

 

 

กำรยกเลิก   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคัญ เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำน

ไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ดัให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก

การเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 

วนั  



  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท้่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ี

สถานฑูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเขา้เมือง ใหก้ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยื่นวีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าข้ึนไป)       

     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลา

รอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อของแต่

ละสถานฑูต 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้
ท างาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     
กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้
เอกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้

ชื่อของแต่ละสถานทูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษ  

(ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  



  

b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษและระบุวา่จะออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอด

ปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุ

ความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กวา่ 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถา้

มี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 

หรือ เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวี

ซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

หมำยเหตแุละเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวน

ผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู ้

เดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อ

การอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วม

เดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง

รายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 



  

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เครื่องบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เครื่องบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์

) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรับการ

ออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู ้เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยัน

ดังกล่าว แลว้ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วนั หาก

ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง

ของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณี

พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย 

และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที่สุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท า

การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียน

รายการเพื่อใหท้่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท า

ใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยส์ินของท่าน อนั

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงิน

ได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



  

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ

เหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี

ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขำ้งตน้ 

 


