
  

  

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเท่ียวพกัผ่อน เกบ็เกีย่วควำมสุขอย่ำงเต็มอิม่ในดินแดนท่ีแสนมีเสน่ห์ 
บนเส้นทำงฝร่ังเศส และ สวิสเซอร์แลนด์ ล่องเรือบำโตมูช... ชมควำมงดงำมของเมืองปำรีส 

ชมควำมอลงักำร พระรำชวังแวร์ซำยส์ พร้อมไกด์ผู้เช่ียวชำญ 
รองรับกำรเดินทำงที่สะดวกสบำยด้วย กำรนั่งรถไฟ TGV แบบ FIRST CLASS 

สัมผัสเมืองเล็กๆ แห่งแคว้นอลัซัส ริคเวียร์, กอลมำร์, สตำร์บรูกส์, เอกเีชม 
พร้อมบริกำรท่ีพัก อำหำรและกำรบริกำร ในแบบลลีำท่ีเป็นตัวคุณ 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง 7-15, 21-29 ตุลำคม / 11-19, 18-26 พฤศจิกำยน / 2-10 ธันวำคม / 12-20 ธันวำคม 2565 
วันแรกของกำรเดินทำง  (1) สุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ 
รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่าง  

 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2) สุวรรณภูมิ – ปำรีส– จิแวร์นี  - ล่องเรือโบสถ์ชำโตมูส 

00.05  น.  น าคณะออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดย กำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 
07.10 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินชำร์ลเดอโกล (ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 40 นาที) หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง 

และศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเล็กๆท่ีช่ือว่า จิแวร์นี (Giverny)  น าท่านชม บ้ำนโมเน่ต์ ศิลปิน
อิมเพลสชัน่นิสท่ีโด่งดงั บา้นสองชั้นหลงันั้นปกคลุมไปดว้ยพืชพรรณไมน้านาชนิด รวมทั้งสวนท่ีสวยงามอยู่ภายใน
บา้น ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ศิลปินท่านน้ี สามารถตวดัปลายพู่กนั ให้ออกมาเป็นภาพธรรมชาติอนังดงาม น าท่านผ่าน
ชม บา้นเมืองเลก็ๆ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นริมแม่น ้ า ชมบรรยากาศหมู่บา้นยโุรปสมยัโบราณท่ีดูสดใส เต็มไปดว้ยพนัธ์ุไมน้านา
ชนิด เหมือนว่า เราเดินอยู่ท่ามกลางสวนแห่งธรรมชาติ น าท่านผ่านชมโบสถ์แห่งจิแวร์นี โบสถ์เล็กๆท่ีสร้างขึ้นเม่ือ
ศตวรรษท่ี 11 
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เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิน่  
จากนั้นน าท่านล่องเรือบำโตมูส น าท่านล่องไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส โดยเรือจะแล่นผา่นสถานท่ี
ส าคญัและสวยงามมากมาย เช่น หอไอเฟล สะพานอเลก็ซานเดอร์, Place de la Concorde จะเห็นอยูไ่กลให้สังเกตจากเสา
หิน, พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ ท่ีมีภาพวาดโมนา ลิซ่า จิตรกรรมช้ินเอกของเลโอนาร์โด ดาวินชี, Hôtel de Ville ท่ีว่าการเขต, 
Conciergerie หรือเกาะ palais de la Cité สมยัก่อนเป็นวงัของกษตัริย ์ในศตวรรษท่ี 15 ใชคุ้กคุมขงันกัโทษ ส่วนเกาะ Ile 
St-Louis เกาะกลางแม่น ้าแซนท่ีอยูต่รงกนัขา้มจะเป็นท่ีตั้งของโบสถโ์นตเตรอดาม Notre Dame de Paris มหาวิหารท่ี
สวยงามเล่ืองช่ือ ชม Musée d’Orsay พิพิธภณัฑผ์ลงานศิลปะแนวอิมเพรสชัน่นิสม ์ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงอาทิเช่น
ผลงานของ โมเน่ต ์มาเน่ต ์เลอนวัร์ โกแกง แวนโก๊ะ เซซานน์, Grand Palais    
 
 
 

 
 
 

 
น าท่านชอ้ปป้ิงต่อ ณ ห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) ยา่นถนน
ออสแมนบูโลวาร์ดและสินคา้ประเภทน ้าหอม, เคร่ืองส าอาง,เคร่ืองประดบั,เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free ท่ีคนืภาษี
ให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร  L’ESCARGOT MONTORGUEIL 
บิสโตรฝร่ังเศสแบบด้ังเดิมนีไ้ด้ให้บริกำรอำหำรฝร่ังเศสแท้ๆ โดยเฉพำะจำนหอยทำกในกรุงปำรีสมำกว่ำสองศตวรรษ 
บริกำรทุกท่ำนด้วย เมนูหอยเอสทโก้ พร้อมด้วยหมูสำมช้ันตุ๋น (Ballotine de Volaille, Châtaignes et fricassée de 
salsifis) หรือจะเลือกเป็น เมนูปลำกระพงย่ำง (Filet de Daurade, Rosés des prés et sauce Bonne Femme) ตบท้ำย
ด้วยของหวำนแสนอร่อย อย่ำงครีมบลูเล่ (Crème brûlée) 
 
 
 
  
 
 
 

 
ที่พกั  HYATT REGENCY PARIS ETOILE 4 ดำว, Club King (22 SQM)  
 
 
 
 
 



  

วันที่สำมของกำรเดินทำง  (3) พระรำชวังแวร์ซำยส์ – พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ – ช้อปป้ิงชองเอลิเซ่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวง และศูนยก์ลางการเมือง การปกครอง ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่
ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ให้ท่านไดเ้ขา้ชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versailles Palace) สัมผสัความอลงัการ
ของพระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าสวยงามท่ีสุดในโลก อีกทั้งงบค่าใชจ้่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบนัแพงท่ีสุด
ในโลก มีศิลปะ วฒันธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม
ของห้องต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ท่ีเป็นตน้แบบของ
เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก… ให้ท่านไดช้มความงดงามของแต่ละห้อง อาทิ SALON  OF  WAR , SALON 
OF PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ พิพิธภณัฑท่ี์จดัว่าใหญ่ท่ีสุดในโลกทั้งตวัอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีน ามาจดัแสดง
ตวัตึกท่ีอยูร่ายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวงัมาก่อนพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แตน่ ามาจดั
แสดงไดเ้พียง 40,000 ช้ินเท่านั้นส่วนท่ีเหลือก็จะผลดัเปล่ียนกนัมาออกแสดง ตวัทางเขา้โดดเดน่ดว้ยปิรามิดแกว้ท่ี
ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั-จีน  ให้ทุกทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการชมผลงานดา้นศิลปะจากทัว่
โลก และท่ีส าคญัท่ีทุกท่านมาพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีตอ้งการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอนัลือช่ือของจิตกรเอกของ
โลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดท่ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้นอกจากน้ียงัมีผลงานอีกมากมาย อาทิภาพวาด The 
Last Supper, The Virgins of the Rocks,ภาพเสรีภาพน าประชาชน (Liberty Leading the People) ผลงานท่ีเยี่ยมยอดของ
เดอลาครัว (Delacroix) ท่ีแสดงถึงการปฏิวติัในฝร่ังเศส จากนั้นชมถนนสายโรแมนติคอนัมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง สองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของส านกังาน, สาย
การบิน, บริษทั, ห้างร้าน, ภตัตาคาร, สถานบนัเทิงช่ือดงัตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร 
ที่พกั  HYATT REGENCY PARIS ETOILE 4 ดำว, Club King (22 SQM)  
 



  

วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง  (4)  สตรำสบูร์ก – ล่องเรือแม่น ้ำอิลล์ - เมืองเก่ำ La Petite France – สะพำนปงกแูวร์ - ตลำด  
    สตรำสบูร์ก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตรำสบูร์ก โดยรถไฟ TGV ชั้น 1 เพื่อใหท้่านไดสั้มผสัความเร็วของรถไฟท่ีอดีตเคยเป็น
รถไฟท่ีเร็วท่ีสุดในโลก TGV (Train à Grande Vitesse)  สัมผสัฝีจกัรอนัทรงพลงัดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร ต่อ
ชัว่โมงนบัเป็นการเดินทางมิติใหม่ของรถไฟในยโุรปอยา่งสะดวกสบาย ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น Restaurant Gurtlerhoft บริกำรท่ำนด้วย ร้ำนอำหำรออริจินัล

สไตล์อัลซำส บริกำรทุกท่ำนด้วยเมนู ขำหมูอบ Kouglof glacé au coulis de fruits ซ่ึงเป็นขนมปัง brioche สไตล์อัล
ซำส เสิร์ฟคู่มำกับไอศกรีม ผลไม้สดและวิปครีมโฮมเมดแสนอร่อย 
น าท่านชม เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองท่ีเรียกไดว่้ามี 2 วฒันธรรมคือ ฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยู่
ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา ระหว่างทางใหท้่านไดช่ื้นชมความงามเม่ือมาถึงเปล่ียนบรรยากาศ
การชมเมืองสตราสบูร์กผา่นการ ล่องเรือไปตำม แม่น ้ำอิลล์ (River Ill) ซ่ึงไหลผา่นใจกลางเมืองไปทางทิศใต ้ ให้ท่านได้
ช่ืนชม ย่ำนเมืองเก่ำ (La Petite France) ท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้สีสันสดใสท่ีตวับา้นจะ
ทาดว้ยสีหวาน สลบักบัคานสีน ้าตาลและประดบัประดาเพ่ิมความน่ารักดว้ยกระถางตน้ไมห้นา้บา้นและหนา้ต่าง เรียง
รายอยูริ่มฝ่ังคลองเลก็ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพกบั สะพำนปงกูแวร์ (Ponts Couverts) สะพานคนเดินท่ีอดีตมีลกัษณะคลา้ยกบัสะพานเวคคิโอ
ของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจดุชมความงามของ“ลำเปอร์ติตฟรองซ์” และ ยอดของมหำวิหำรนอร์ทเทอดำมแห่งสต
รำสบูรก์ ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นเดินเล่นเพลินๆ กนัท่ี ตลำดสตรำสบูร์ก Cochons de Lait  แมจ้ะขึ้นช่ือว่าเป็นตลาด แต่
ความจริงแลว้ตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลว่า “ลูกหมู ”) เป็นลานเลก็ๆท่ีมีความน่ารักเตม็ลน้ดว้ยบา้นสไตล์



  

เยอรมนัสีสันสดใสรอบดา้นซ่ึงเป็นทั้งร้านขายของท่ีระลึกและร้านคา้คาเฟ่ลานน้ีมีขนาดเลก็ก็จริงแตก่ลบัพลุกพล่านไป
ดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเดินเท่ียวเลน่กนัไม่ขาดสาย 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น     
ที่พกั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า      
 

วันทีห้่ำของกำรเดินทำง (5) หมู่บ้ำนริคเวียร์ – กอลมำร์ – หมู่บ้ำนเอกิเชม -เบิร์น 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนริคเวียร์ (Riquewihr)  ในแควน้อลัซาส (Alsace) เมืองเลก็ๆน่ารักท่ีอยูใ่นหุบเขาถูกโอบลอ้มไป
ดว้ยไร่องุ่นมีช่ือเสียงดา้นเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกดว้ย เน่ืองจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองท่ีอยูใ่นหุบ
เขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นไดว่้าชาวบา้น
ทอ้งถ่ิน ยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนแมแ้ต่อาชีพยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ ท าขนมทอ้งถ่ิน  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจคา้ไวน์ของฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ียงัคงความ
งดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ด้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านท่ีมีฉายาว่า เวนิสน้อย “Little 
Venice” ตั้งอยู่ติดกบัแม่น ้ า Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตล์เยอรมนัโกธิคและเรเนสซองส์ ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยูด่ว้ย ชมโบสถโ์ดมินิกนั (Dominican Church) โบสถซ่ึ์งเป็นหน่ึงในตวัอยา่งของโบสถ์
แบบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 มีภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงประดบัอยู่ท่ีโบสถ์แห่งน้ี คือ
ภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยคุศตวรรษท่ี 15  จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ำนเอกิเชม หมู่บ้านขนาดเล็ก ในแคว้น Alsace ทางตะวนัออกของฝร่ังเศส ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจาก
ชายแดนเยอรมนี ท าให้ไดรั้บอิทธพลวฒันธรรมเยอรมนีมาพอสมควร ความโดดเด่นของบา้นเรือนยอ้นยุคสไตล ์Half-
timbered ท่ีสร้างขึ้นดว้ยโครงไมพ้าดไปมาเป็นโครงหลกัของบา้น รวมไปถึงประดบัตกแต่งดว้ยพุ่มดอกไมห้ลากสีสัน
อย่างงดงาม จนได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในหมู่บ้านท่ีงดงามท่ีสุดของฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

 



  

 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที่พกั    HOTEL SAVOY BERN หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีห่กของกำรเดินทำง (6)   เบิร์น – ธูน – อินเทอร์ลำเก้น – ฮำร์ดเดอร์คูม 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น าท่านเท่ียวชม เมืองเบิร์น (BERN) ซ่ึงมีความหมายว่า “หมี” ไดม้าจากการท่ีท่านดยคุแห่งเบิร์ตโทลตท่ี์ 5 แห่งชาริงเกน 

ตั้งช่ือสัตวต์วัแรกท่ีท่านพบขณะออกล่าสัตว ์ท่ีมีจุดประสงคจ์ะใชเ้ป็นปูชนียสถาน โดยเมืองแห่งน้ีไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นอยา่งดี จนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” 
น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั หอนำฬิกำไซท์กล็อคเค่นทำร์ม หอนาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ให้ดูทุกชัว่โมง
เม่ือนาฬิกาตีครบเวลา เพลิดเพลินกบัยา่นการคา้มาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่าปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านดอกไม ้และบูติค ชม
ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่า
ในอาคารโบราณสไตลบ์าร็อค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่าน
เดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคญักลางเมืองท่ีมีน ้ าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อ ประดับไปทั่วเมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมี
สัญลกัษณ์รูปป้ันแตกต่างกนัไปจนไดรั้บการขนานนามว่า “CITY OF FOUNTAINS” 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร SUDER บริกำรท่ำนด้วย เมนูสไตล์สวิสเซอร์แลนด์ กำรันตีคุณภำพด้วย รำงวัล 

MICHELIN BIB GOURMAND 
   

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองธูน (Thun) เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ ตวัเมืองมีแม่น ้าท่ีช่ือว่า Aare ไหลผา่น ตวั
เมืองธูนนั้นสงบและเรียบง่าย มีจดุเด่นอยูท่ี่ปราสาทใจกลางเมือง เม่ือยอ้นไปไดต้ั้งแต่ยคุ Bronze Age พอถึงยคุท่ีโรมนั
รุ่งเรือง เมืองธูนจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโรมนัไปดว้ย ในปัจจบุนัเมืองน้ีเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญั และส่วน
ใหญ่นกัท่องเท่ียวมกัใชเ้ป็นเมืองน้ี เป็นตน้ทางหรือปลายทางในการล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเมืองน้ีมีจุดเด่นของเมือง 
คือเป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีติดทะเลสาบและมีปราสาทท่ีสูงท่ีสุดตั้งอยูใ่จกลางเมือง  



  

 
 
 
 
 

 
 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม เสมือนประหน่ึงเมือง
แห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าใหท้่านรู้สึกสดช่ืน 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์
เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นตน้, ช็อคโกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่
โลก, เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษเีคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกลก้นันั้นมี
คาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 

 
 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั   ROYAL ST.GEORGES INTERLAKEN MGALLERY BY SOFITEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)   อินเทอร์ลำเก้น – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิร์น   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinderwald) หมูบ่า้นกลางหุบเขาท่ีเป็นแหล่งพกัผอ่นตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด ์และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผจญภยัแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามคร้ังย่ิงใหญ่ และประทบัใจ น า
ท่าน นั่งรถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยโุรปมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 
3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น Top of Europe และไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาแห่งยโุรปชม ถ ำ้น ้ำแข็ง 
(ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตวท่ี์อาศยัอยูบ่ริเวณเทือกเขา ชมรูป
ป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลกัน ้าแขง็ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป ซ่ึงมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ 
จุด 3,571 เมตร สัมผสัความงดงามของ ธำรน ้ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์าร UNESCO ให้เป็น มรดกโลกทำงธรรมชำต”ิ มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน ้าแขง็ของ
เทือกเขาแอลป์ทั้งยโุรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขาจงุเฟรา อาทิ สโนวบ์อร์ด, สุนขัลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง
ท่ีสุดในยโุรป (กิจกรรมต่ำงๆ ยังไม่รวมในค่ำทัวร์) 



  

 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

บ่าย น าท่านนัง่รถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผา่นอุโมงคท่ี์เจาะใตภู้เขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดใหท้่านไดช้ม
วิวเทือกเขาจงุเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหน่ึงให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัแสนโรแมนติกไดจ้ากสอง
ขา้งทาง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง)น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองลู
เซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองท่ีมีการรวมตวัของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมาย
หลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองท่ีได้รับสมญำนำมว่ำถกูถ่ำยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์” 
น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นท่ีมีอายกุว่า 800 ปี อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไม้
แห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้า “รอยส์” (REUSS) ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ
สวิสฯชม อนุสำวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) อนุสาวรียรู์ปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความซ่ือสัตยข์องทหารสวิสฯ โดยแกะสลกัอยูริ่มหนา้ผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์
และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่ทหารรับจา้งชาวสวิสท่ีไปพลีชีพในการปกป้องพระราชวงัตุย เลอรีย ์ของ
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศสในยคุการปฏิวติัคร้ังใหญ่ในฝร่ังเศส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก,ร้านช็อคโกแลต และชอ้ปป้ิง
สินคา้ชั้นดีท่ีมี โดยเฉพาะกล่องดนตรีท่ีท าจากไม ้ท าอยา่งสวยงามและประณีต 

 
 
 
 
 
 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ำนเมนู ฟองดูบูร์กิณญ็อง (Fondue 
Bourguignonne)  หรือเมนูน ้ำมนั บริกำรท่ำนด้วยเน้ือ, หมู, ไก่ และเคร่ืองเคียง ตบท้ำยด้วย ฟองดูว์ชอคโกแลตพร้อม
ผลไม้สด และ มำร์ชเมลโล่ 

   



  

 
ที่พกั    RADISSON BLUE LUCERNE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)  ลูเซิร์น – ซูริค – สนำมบิน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิสฯ เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ศูนยก์ลางการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก นบัเป็นเมืองท่ีมีความเด่นในเร่ือง
เศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ดิวต้ีฟรี ในสนามบิน อาทิ ช็อคโกแลต นาฬิกา ฯ ก่อน
เดินทางกลบั  

11.30 น. เดินทางถึง สนำมบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเช็คอิน 
13.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 971 
 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) สนำมบินสุวรรณภูม ิ

05.30 น.   เดินทางถึง สนำมบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 
      ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

            ลีลำ ..... ที่เป็นตัวคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

198,900.- 
189,900.- 
179,900.- 
169,900.- 
38,500.- 
38,590.- 
174,570.- 

195,900.- 
186,900.- 
176,900.- 
166,900.- 
38,500.- 
38,590.- 
174,570.- 

196,900.- 
187,900.- 
177,900.- 
167,900.- 
38,500.- 
38,590.- 
174,570.- 

** อัตรำค่ำบริกำร ท่ีเสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงขั้นต ่ำ 15 ท่ำน ** 
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 20,000.- บำท 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  
กรณี ซ้ือ ตัว๋บิสสิเนส ไดรั้บคะแนนเพ่ิม 

1,959 
1,869 
1,769 
1,669 
385 

1,573 
1,745 

1,959 
1,869 
1,769 
1,669 
385 

1,573 
1,745 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรั้บเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดรั้บคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) เพ่ิมพรีเม่ียม 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

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



  

 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 
- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
- ช าระโดยเงินสด 
- ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 
- ช่ือบญัชี  บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย 

    บัญชีกระแสรำยวัน      เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 
 
กำรยกเลิก   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมำยเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำร
ช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ใน
กำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ  ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณา
แลว้  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวีซ่า 
อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย  

 
 
 



  

 
เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวีซ่ำ 

 
1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไป)       
     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต 
·       พนกังานบริษทั ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 
        อนุญาตให้ลางาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอาย ุใช ้  
        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
·       นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
(ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  
b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออก
ค่าใชจ้่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย 1.ส าเนาบตัร
ประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบคุวามสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 
7.  หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใด
ท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  
 

 

 

 

 

 

 



  

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน  หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ
ตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 



  

5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง
ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนั่ง
แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
 


