ขอนำท่ ำนเดินทำงท่ องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวิสเซอร์ แลนด์
เที่ยวสบำยๆ ไม่ เร่ งรีบ กับเมืองสุ ดน่ ำรักริมทะเลสำบเจนีวำ - นียง – เอเวียง – อีวัวร์
ขึน้ GLACIER 3000 จุดชมเทือกเขำแอลป์ อันงดงำม
อินเทอร์ ลำเก้น เมืองสวยที่ถูกใจโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน้ำ
พิชิตยอดเขำเจมส์ บอนด์ “ชิลธอร์ น” พร้ อมชมหมู่บ้ำนท่ ำมกลำงขุนเขำ มูร์เรน, เลำเทอร์ บรุนเนิน
บินตรงสู่ ซูริค โดยสำยกำรบินไทย พร้ อมไกด์ ผ้ชู ำนำญ และกำรบริกำรในแบบลีลำที่เป็ นตัวคุณ
กำหนดกำรเดินทำง 26 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2566

**ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป**

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวำคม 2565
(1)
สุ วรรณภูมิ - ซูริค (สวิสเซอร์ แลนด์ )
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2
สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารต่าง ๆ
วันอังคำรที่ 27 ธันวำคม 2565
(2)
ซูริค - เบิร์น - La Chaux-de-Fonds - โลซำนน์
00.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 2 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
06.55 น.
เดินทางถึง เมื องซู ริค ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้ อมทั้ง รั บ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านออกเดินทางสู่ 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

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร SUDER บริกำรท่ ำนด้ วย เมนูสไตล์สวิสเซอร์ แลนด์ กำรันตีคุณภำพด้ วย รำงวัล
MICHELIN BIB GOURMAND

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

น าท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้ร ะยะเวลาเดิ น ทาง ประมาณ 2 ชั่ว โมง) เป็ นเมื องเล็กๆริ ม
ทะเลสาบเจนี วา (Lake Geneva) ที่ ล้อ มรอบด้วยไร่ ไ วน์ แ ละมี แ บล็ค กราวด์อ ลัง การด้ว ยเทื อ กเขาแอลป์ (Alps
Montain) นี่ ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมเมืองนี้ จึงเป็ นพักตากอากาศของคนสวิส นาท่านชมปราสาทที่งดงามมากแห่ ง
หนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันพุธที่ 28 ธันวำคม 2565 (3)
มองเทรอซ์ - เจนีวำ - นียง – อีวัวร์ - เอเวียง - มองเทรอซ์
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
ปราสาทชิ ลยองแห่ งนี้ เป็ นที่ นิยมอย่างมากสาหรั บนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาเยือนสวิสเซอร์ แลนด์... ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู่ เมือง เจนีวำ เมืองศูนย์กลางการประชมนานาชาติ นาท่านชมน้ าพุเจทโด อนุสาวรี ยก์ ารรวม
ชาติ และ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์สาคัญของเมืองเจนีวา นาท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่า เพลิดเพลินบนถนนสายเล็ก ๆ
ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ งน่ารัก ๆ มากกมาย ที่นี่เป็ นจุดกาเนิดความมีชีวิตชีวาของเมือง ที่ทาให้เจนีวามี
เสน่ห์ไม่เหมือนใคร อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนียง เมืองน่ารัก ๆ ริ มทะเลสาบเจนีวา เมืองท่าที่มีปราสาทโบราณตั้งตระหง่านอย่าง
สวยงาม มีเสน่ห์และบรรยากาศดี รายล้อมไปด้วยไร่ องุ่นที่สวยงาม จากนั้นนาท่านล่องเรื อ ข้ามไปยังเมืองอีววั ร์ ของ
ฝรั่งเศส นาท่านเที่ยว เมืองอีวัวร์ เมืองดอกไม้แห่ งฝรั่งเศส ชมหมู่บา้ นเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลาง ที่มีอายุกลาง 700 ปี
และยังได้รางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในเรื่ องการดูแลรักษาอาคารบ้านเรื อนเอาไว้อย่างดี ตัวบ้านเรื อนจะถูกประดับ
ประดาไปด้วยดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็ นฤดูกาลไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower ระดับยุโรป และ ได้รับรางวัล
International Trophy for Landscape และยังเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเอเวียง หรื อ EVIAN LES BAINS เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบ ต้นกาเนิดน้ าแร่ เอ
เวียง น้ าแร่ คุณภาพที่ส่งออกขายไปทัว่ โลก เมืองนี้ถูกค้นพบแหล่งน้ าแร่ คุณภาพ ที่มีตน้ กาเนินมาจากเทือกเขาแอลป์
และได้รับการพัฒนาน้ าแร่ ของเมืองจน กลายเป็ นธุ รกิจระดับโบลก มากนานกว่า 200 ปี นาท่านชมความสวยงาม

ภายในเมือง และ ยังมีจุดให้ เติมน้ าดื่ม ที่เป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติให้ทานฟรี อีกด้วย... ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองมองเทรอ

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Grand Hotel Suisse Majestic, Autograph Collection หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวำคม 2565
(4)
มองเทรอซ์ - กลำสเซีย 3000 - อินเทอลำเก้น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขำ Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองที่ต้งั ของสถานีกระเช้าไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ที่จุผโู ้ ดยสารได้ถึง 125 คน พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริ เวณ กลาเซียร์ เลอ
ไดเบอเร็ ต หรื อที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่
ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดีทอ้ งฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรื อ
แมทเทอร์ฮอร์นได้จากที่นี่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนานในบริ เวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์
สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอด
เขาด้วยความสู ง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเขำ
อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย.... นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลำเก้น (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อนั งดงาม
เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยูใ่ นอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ าสี ฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะทา
ให้ท่านรู ้สึกสดชื่น จากนั้นนาท่านเดินเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ถนน HOHEWEG หรื อ HIGH STREET แหล่งช้
อปปิ้ งใจกลางเมืองเลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็ นต้น, ช็อค
โกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก, เครื่ องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่
ร้ านปลอดภาษีเคียร์ ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมี คาสิ โน Kursaal ให้สาหรั บท่านที่ ต้องการเสี่ ยงโชคอิสระตาม
อัธยาศัย

ค่ำ

ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร PASTA STORE ที่โดดเด่ นในเรื่ องกำรทำอำหำรสไตล์ อิตำเลียน ลิม้ รสพลำสต้ ำแสน
อร่ อย รวมถึงพิซซ่ ำ ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภำพ เพื่อให้ ได้ รสชำติแบบอิตำเลี่ยนแท้ ๆ (ท่ ำนสำมำรถเปลี่ยนเมนูเป็ นส
เต็ก เนื้อ หมู ปลำ หรื อ ไก่แทนได้ )
BOUTIQUE HOTEL BELLEVUE หรื อเทียบเท่ ำ

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวำคม 2565
(5)
เลำเทอร์ บรุนเนิน - ชิลธอร์ น - มอเรน - อินเทอร์ ลำเก้น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลำเทอบรุนเน่ น (Lauterbrunnen) หมู่บา้ นเล็กๆ ในหุบเขาที่แยกเป็ นสองแพร่ ง เงียบ
สงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บา้ น คือ น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ าตกที่มีความ
สู ง 300 เมตร และเป็ นหนึ่งในน้ าตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป ... จากนั้นนาท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ นัง่ กระเช้าไฟฟ้าไต่ความสู งขึ้นไปอีกระดับสู่สถานี Grutschalp กระเช้าไฟฟ้านาท่านขึ้นสู่ ยอดเขา
“ชิลธอร์ น” Schilthorn ถือว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่มีความยาวที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ (ยอดเขาชิลธอร์น สู ง 2,970
เมตร) เป็ นยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงมาจาก ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ในวันที่ทศั นียภาพเปิ ด ท่านจะสามารถมองเห็นยอด
เขา Jungfrau, ยอด Eiger, ยอด Monch ตั้งเรี ยงกันอยูโ่ ดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาต่างๆ เหล่านี้จะมีหิมะปกคลุม
ยอดเขาอยูต่ ลอดทั้งปี

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพำโนรำม่ ำ 360 องศำ Piz Gloria (สไตล์พนื้ เมือง)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอนาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมูร์เรน Murren ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณหน้าผา ที่มี
ทัศนียภาพสวยงามน่าหลงใหล ในสไตล์สวิสชาเล่ต์ ตัวหมู่บา้ นมีความสู ง 1,650 เมตร จากระดับน้ าทะเล ให้ท่านได้
เดินเล่น ชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
BOUTIQUE HOTEL BELLEVUE หรื อเทียบเท่ ำ

วันเสำร์ ที่ 31 ธันวำคม 2565
(6)
อินเทอร์ ลำเก้น – รถไฟสำย อินเทอลำเก้น - ลูเซิร์น - ชมเมืองลูเซิร์น
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นรถไฟสำย EXPRESS INTERLAKEN – LUZERN ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของรถไฟสาย GLODEN PASS
LINE ตลอดการเดินทาง 2 ชัว่ โมง ท่านจะได้ชมความสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ถึงถึงทิวทัศน์อนั งดงามที่ถูกปลุก
คลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว เป็ นการเดินทางที่ทาให้ทุกรู ้สึกผ่อนคลายจากการท่องเที่ยวตลอดทริ ปที่ผา่ นมา นาท่าน
เดินทางสู่ เมื องลูเชิ ร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์ แลนด์ สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับ
สมญานามว่า "หลังคาแห่ งทวีปยุโรป" (THEROOF OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่าง
เทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้
ป่ าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เป็ นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็ น3 เขตปกครอง เมืองที่เป็ น
จุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร PFISTERN บริกำรท่ ำนด้ วย PORK CORDON BLEU หรื อ หมูทอดสอดไส้
ชีส (หำกท่ ำนไม่ ทำนหมู สำมำรถเปลี่ยนเมนู เป็ นปลำ หรื อไส้ กรอกได้ )
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 ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่
เสี ยชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 31 ธันวำคม ร้ ำนช้ อปปิ้ งต่ ำงๆ ปิ ดเร็วกว่ำปกติ)

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ ำนเมนู ฟองดูบูร์กณ
ิ ญ็อง (Fondue
Bourguignonne) หรื อเมนูน้ำมัน บริกำรท่ ำนด้ วยเนื้อ, หมู, ไก่ และเครื่ องเคียง ตบท้ ำยด้ วย ฟองดูว์ชอคโกแลต
พร้ อมผลไม้ สด และ มำร์ ชเมลโล่

ที่พกั

RADISSON DLU HOTEL LUCERNE หรื อเทียบเท่ ำ

วันอำทิตย์ที่ 1 มกรำคม 2566
(7)
ลูเซิร์น - สนำมบิน
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทา Tax Refund
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อนเตรี ยมตัวเช็คอิน
13.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันจันทร์ ที่ 2 มกรำคม 2566
(8)
กรุงเทพฯ
06.10 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
ตัว๋ บิสสิ เนสคลาส เพิ่มท่านละ

ลูกค้ ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

227,900.220,900.213,900.206,900.46,800.34,500.140,500.-

224,900.217,900.210,900.203,900.46,800.34,500.140,500.-

225,900.218,900.211,900.204,900.46,800.34,500.140,500.-

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็ นกำรคิดจำกกรณีผ้เู ดินทำงขั้นต่ำ 10 ท่ ำน
หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 8-9 ท่ ำน เพิม่ ท่ ำนละ 20,000.- 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
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุ ด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริ ง
- สมาชิกบัตรเสริ มได้รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรหลัก
2249
2179
2109
2039
468
1904

สมาชิกบัตรเสริ ม
2249
2179
2109
2039
468
1904

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
แห่ ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย) บริกำรแบบพรีเมี่ยม
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 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 กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 30,000 บำท
- 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 นส่วนลดเป็ 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

