
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สองประเทศที่เป่ียมไปด้วยควำมทนัสมัยและ ควำมงำมของธรรมชำติ  

ร่วมสมัผสัควำมโรแมนติกไปกบัรถไฟสำยโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปรำสำทชิลยองริมทะสำบเจนีวำ 

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญงำนและกำรบริกำรสดุประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   8-16 เมษำยน 2562 

วนัจนัทรท่ี์ 8 เมษำยน 2562  (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์H สำยกำรบินไทย 

โดยมเีจ้ำหน้ำที่ของบริษ ทคอยต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ทุกท่ำน 

 

วนัองัคำรท่ี 9 เมษำยน 2562  (2) ซูริค - เบิรน์ - อินเทอรล์ำเกน้ 

01.05 น.  น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืงซรูิค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เที่ยวบนิที่ TG 970 

(ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 12 ชม. เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

07.50 น.  เดินทำงถงึ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลังจำกผ่ำนพิธศีุลกำกร และด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืงพร้อมทั้งรับ

สมัภำระเรียบร้อยแล้ว ... น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ กรุงเบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ซึ่งชื่อของเมอืง

เบริ์น (BERN) มคีวำมหมำยว่ำ หม ีได้มำจำกกำรที่ท่ำนดยุคแห่งเบร์ิตโทลตท์ี่ 5 แห่งชำริงเกนตั้งชื่อสตัว์ตวัแรกที่

ท่ำนพบขณะออกล่ำสตัว์ ชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลักษณข์องกรงุเบริ์น”  ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพ

เป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้ ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี จนได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ของ

สหประชำชำติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำงวฒันธรรมของโลก” น ำท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ 

กล็อคเค่นทำรม์ หอนำฬกิำที่มอีำยุถงึ 800 ปี ซึ่งม ี“โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนำฬกิำตคีรบเวลำ จำกนั้นให้ท่ำนได้

เพลิดเพลินกบัย่ำนกำรค้ำมำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำปัจจุบันซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำนดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์น

กำสเซ ถนนทมีรีะดบัสงูสดุๆของเมอืงนี้  ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำร

โบรำณสไตล์บำรอ็ค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนตจ์ึงเหมำะกบักำรเดนิเที่ยวชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนเดนิ

เล่นชมเมืองไปตำมถนนสำยส ำคัญกลำงเมืองที่มีน ำ้พุทั้งหมด 100 กว่ำบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมี

สญัลักษณร์ปูป้ันแตกต่ำงกนัไปจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “City of Fountains” 

 

 

 

 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองที่มีทวิทศัน์อันงดงำม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ ถูก

โอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ และสำยน ำ้สฟ้ีำครำมสดใสของทะเลสำบที่จะท ำให้ท่ำนรู้สกึสดชื่น อสิระให้ท่ำน

หำมุมถ่ำยรูปกับเทือกเขำจุงเฟรำยอร์คอันสวยงำม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตำม ถนน 

HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซื้อนำฬกิำแบรนดเ์นมของสวิส อำท ิPatek 

Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer รวมไปถงึ ชอ็คโกแลต, มดีพับ Victorinox ที่มีชื่อเสยีงไปทั่วโลก, เครื่องหนัง

แบรนด์เนม, นำฬิกำกุ๊กกู และของฝำกนำนำชนิด ที่ร้ำนปลอดภำษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคำสิโน 

Kursaal ให้ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเสี่ยงโชคอสิระตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนด้วย ฟองดูวสบู์กยิองสอ์ำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส  

ท่ีพกั LINGER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 

วนัพุธท่ี 10 เมษำยน 2562  (3) เมอรเ์รน - ยอดเขำ SCHILTHORN – เมืองเซอรแ์มท  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนขึ้นกระเช้ำ เดนิทำงสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บ้ำนเลก็เลก็ที่สดุแสนโรแมนติก แบบชำเลต์สวิส ที่ตั้ง

อยู่บนแนวเทอืกเขำแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดับน ำ้ทะเลที่ควำมสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มีประชำกรเพียง 

450 คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง  หมู่บ้ำนปลอดรถยนต ์เงียบสงบ  เดินทำงสู่ยอดเขำ Schilthorn ซึ่ง

นับว่ำเป็นกระเช้ำไฟฟ้ำที่ยำวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขำ Schilthorn ควำมสูง 2,970 เมตร ยอดเขำที่มี

ชื่อเสยีงจำก ภำพยนตร์เรื่องเจมสบ์อนด ์007 โดยก ำหนดให้ภัตตำคำรหมุนได้ พิตส ์กลอเรีย Piz Gloria เป็นฐำน

ของผู้ก่อกำรร้ำยPiz Gloria สำมำรถมองเหน็วิวแบบพำโนรำมำ 360 องศำ มองเหน็ยอด Jungfrau 4,158 เมตร, 

ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Piz Gloria บนยอดเขำกบัวิว 360 องศำ บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ต ์ 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองเลำเทอร์บรนุเนนโดยกระเช้ำ โดยท่ำนสำมำรถแวะเดินชมเมืองเลก็ๆ แห่งหุบ

เขำที่สวยงำมได้ ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เซอรแ์มท หมู่บ้ำนเลก็ๆ ในอ้อมกอดของขนุเขำทำงตอนใต้

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อยู่สงูกว่ำระดบัน ำ้ทะเล 1,600 เมตร มอีำกำศหนำวเยน็ตลอดปี เป็นเมอืงที่เป็น Car 

Free คือไม่อนุญำตให้มีรถยนต์ที่ใช้น ำ้มันวิ่ง มีเพียงจักรยำน บริกำรรถม้ำ หรือรถคันเลก็ๆ ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ



เท่ำนั้น ถือว่ำเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยสดุแห่งหนึ่งของโลก เมืองเซอร์แมทนี้  เป็นหน้ำด่ำนในกำรขึ้นไปเยือน

แมทเทอร์ฮอร์น อนัเป็นยอดเขำสวยสดุแห่งเทอืกเขำแอลป์และสญัลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์

ของนักสกจีำกทั่วโลก... อสิระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำย ณ ถนน Bahnhofstrasse ถนน

ที่สองข้ำงทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนขำยของที่ระลึก บ้ำนเมืองส่วนใหญ่ในเมืองเซอร์แมท 

ส่วนใหญ่จะสร้ำงในสไตล์ของสวิสชำเล่ย์ ด้ำนล่ำงมักเป็นร้ำนขำยของ ชั้นบนจึงเป็นที่พักอำศัยเมื่อเดินไปเร่ือยๆ 

จะถงึถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน ำ้พุ Ulrich Inderbinen ที่สร้ำงไว้เพ่ือเป็นเกยีรตแิก่นักปีนเขำระดบัต ำนำน 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ภัตตำคำร JULEN ภัตตำคำรที่มบีรรยำกำศแสนอบอุ่น เป็นกนัเอง เสร์ิฟท่ำนด้วยเมนูพ้ืนเมอืง  

 เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน ำ้ย่อยอย่ำง รำแคล็ต ชีสเนื้อแขง็ชั้นดทีี่ถูกน ำมำอุ่นให้ละลำยและน ำมำรับประทำนกบัมนั

ฝรั่ง แตงกวำดอง จำกนั้นเสริ์ฟ เสตก็เนื้อลูกววั และปิดท้ำยด้วยของหวำน  

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT หรือระดบัเทียบเท่ำ (OVER NIGHT BAG) 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษำยน 2562  (4) เซอรแ์มท – SUNNEGA - ชำโมนิกซ ์  

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนนั่ง รถรำงลอดอุโมงค ์สู่สถำนี SUNNEGGA ซึ่งบนสถำนีแห่งนี้ จะเป็นจุดชมวิว เขำ MATTERHORN 

พร้อมร้ำนอำหำรเพ่ือรับรองนั่งท่องเที่ยว จำกนั้นน ำท่ำน นัง่กระเชำ้ ขึ้นไปสู่สถำนี BLAUHERD ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ของกำรเดินลัดเลำะไปตำมภเูขำที่ท ำทำงเดินเอำไว้อย่ำงดีในกำรชมทศันียภำพ โดยจะใช้เวลำประมำณ 30-45 

นำท ีกจ็ะถงึจุดชมวิวสดุอลังกำรกบั STELLISEE ทะเลสำบเลก็ๆ โดยมเีงำของยอด Matterhorn สะท้อนอยู่บนน ำ้

ในทะเลสำบสวยงำมรำวกับภำพวำดในวันที่อำกำศปลอดโปล่ง เหมือนสัญลักษณ์ของโปสเตอร์ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเซอร์แมท เพ่ือให้ทุกท่ำน อสิระพักผ่อนตำมอธัยำศัย ก่อนจะ

ถงึเวลำมื้อค ่ำ 

 

 

 

 

 

 



กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ชำโมนิกซ ์ที่บ้ำนเรือนสองฟำกฝั่งแม่น ำ้อำร์ฟเป็นตกึเก่ำแก่อำยุหลำยร้อยปี แต่ยังรักษำ

สภำพไว้ดเีย่ียมและตกแต่งอย่ำงสวยงำมให้ดูใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลำ ตวัอำคำรทำสใีหม่เสมอ บำงหลังเขยีนตกึ

เป็นภำพสำมมติเิล่ำเร่ืองผู้คนที่นั่งกนิดื่ม พูดคุย และใช้ชวีิตกนัอยู่ตำมถนนหนทำงรำวกบัมชีีวิตจริงๆ ระเบยีง

อำคำรทุกหลังแทบไม่มแีห่งใดเลยที่ไร้ดอกไม้สสีวยสดใสบำนสะพร่ังอยู่ในฤดูร้อน จัตรัุสกลำงชุมชนกน่็ำรัก 

โรแมนตกิที่ใครได้มำเยือนกจ็ะหลงรัก ตดิอก ตดิใจกนัทุกคน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำค 

ท่ีพกั   BOUTIQUE HOTEL LE MORGANE (OVER NIGHT BAG) หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัศุกรท่ี์ 12 เมษำยน 2562  (5) ชำโมนิกซ ์มองบลงัค ์– เจนีวำ เท่ียวชมเมือง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนนั่ง เคเบิลไฟฟ้ำข้ึนสู่ ยอดเขำมองบลงัค ์เมื่อเคเบิ้ลขึ้นไปแล้วจะได้เหน็วิวด้ำนหลังอนัสวยงำม และสมัผสั

ขุนเขำสีขำวโพลนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จำกนั้นพบกับจุดชมวิวที่สวยงำมสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของ

เทอืกเขำแอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนำนเพลิดเพลินกบักจิกรรมบนสำยหิมะที่ได้สมัผสัหิมะขำวโพลนตลอดปี... 

(หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยท ำให้ไม่สำมำรถขึ้นยอดเขำมองบลังคไ์ด้ ขออนุญำตน ำท่ำนขึ้นรถไฟ 

MONTENVERS สู่จุดหนึ่งที่น่ำสนใจ “Mer de Glace” ธำรน ำ้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุของฝร่ังเศส โดยธำรน ำ้แขง็มคีวำม

ยำว 7 กโิลเมตรและหนำ 200 เมตร Mer de Glace มอีกีชื่อที่เรียกกนัว่ำ “Sea of Ice” ระหว่ำงทำงนั่งรถไฟ  

ท่ำนสำมำรถชมววิควำมสวยงำมของเทอืกเขำที่สลับไปมำระหว่ำงทำง จำกนั้นน ำท่ำนลงลิฟท ์ต่อไปเพ่ือชม ถ ้ำ

น ้ ำแข็ง อนังดงำม จำกนั้นน ำท่ำนนั่งรถไฟกลับมำยังสถำนีเดมิ (กำรเดินทำงลงไปชมธำรน ้ ำแข็งอย่ำงใกลชิ้ด 

จ ำเป็นตอ้งเดินลงบนัได ประมำณ 300 ขั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเดนิทำงถงึ เมืองเจนีวำ เป็นเมอืงที่ได้รับสมญำ นำมว่ำ “เมอืงหลวงแห่งสนัตภิำพของโลก” นั่งรถผ่ำนชม

ที่ตั้งขององคก์ำร ผ่ำนชมศำลำกลำงเมอืงเจนีวำที่มคีวำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี โรงอปุรำกร มหำวิทยำลัยเจนวีำ และ



ชมทศันียภำพรอบ ทะเลสำบเจนวีำ ซึ่งมนี ำ้พุที่มคีวำมสงูถงึ 390 ฟุต และถ่ำยภำพที่ระลึกกบันำฬกิำดอกไม้

สญัลักษณแ์ห่งกรงุเจนีวำ 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  NOVOTEL GENEVA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัเสำรท่ี์ 13 เมษำยน 2562  (6) รถไฟ TGV – ปำรีส - พพิธิภณัฑลู์ฟ - ถนนชองป์เอลิเซ่   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึ สถำนีรถไฟ GENAVA 

09.41 น. น ำทุกท่ำนออกเดนิทำงสู่ ปำรีส โดยรถไฟ TGV(ชั้น 2) เพ่ือให้ท่ำนได้สมัผสัควำมเรว็ของรถไฟที่อดตีเคยเป็น

รถไฟที่เรว็ที่สดุในโลก TGV (Train à  Grande Vitesse) สมัผสัฝีจักรอนัทรงพลังด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 กโิลเมตร 

ต่อชั่วโมงนับเป็นกำรเดนิทำงมติใิหม่ของรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย... ใช้ระยะเวลำประมำณ 3 ชั่วโมง  

12.49 น. เดนิทำงถงึ สถำน ีGARE DE LYON 

** หมำยเหต ุเที่ยวของรถไฟ TGV อำจมกีำรเปล่ียนแปลง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์ของผู้เดนิทำง

เป็นส ำคญั **  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พิพิธภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑท์ี่จัดว่ำใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอำคำรสถำนที่และผลงำนที่น ำมำจัด

แสดง ตัวตึกที่อยู่รำยรอบนั้นเคยเป็นพระรำชวังมำก่อนพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ เกบ็รวบรวมผลงำนมำกกว่ำ 400, 000 

ชิ้น แต่น ำมำจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่ำนั้น ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกนัมำออกแสดง ตวัทำงเข้ำโดดเด่น

ด้วยปิรำมดิแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถำปนิกเชื้อสำยอเมริกนั-จีน... ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรชม

ผลงำนด้ำนศิลปะจำกทั่วโลก และที่ส  ำคัญที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ 

ผลงำนอนัลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่ ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรปุได้ นอกจำกนี้

ยังมีผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน 

(Liberty Leading the People) ผลงำนที่เย่ียมยอดของ เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถงึกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นชมถนนสำยโรแมนตคิอนัมชีื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนรำชด ำเนิน 

ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง สองข้ำงทำงเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำน

บนัเทงิชื่อดงัตลอดควำมยำวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  PULLMAN TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 14 เมษำยน 2562  (7) พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์- ล่องเรือบำโตมูส - ชอ้ปป้ิง แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงไปสู่ เมืองแวรซ์ำยส ์อดตีเมอืงหลวง และศูนย์กลำงกำรเมอืง กำรปกครอง ในสมยัพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 

14 อยู่ห่ำงจำกปำรีสไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่ำนได้เข้ำชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versailles Palace) สมัผัส

ควำมอลังกำรของพระรำชวังที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สดุในโลก อกีทั้งงบค่ำใช้จ่ำยให้กำรสร้ำงจำกอดตีจนถงึ

ปัจจุบันแพงที่สดุในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภำพวำด งำนศิลป์มำกมำยซึ่งได้รับกำรตกแต่งไว้อย่ำงหรูหรำวิจิตร

บรรจง ชมควำมงดงำมของห้องต่ำงๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตกแต่งประดับประดำด้วยภำพเขียนต่ำงๆ และ

เฟอร์นิเจอร์ชั้นด ีที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยสท์ี่โด่งดงัไปทั่วโลก… ให้ท่ำนได้ชมควำมงดงำมของแต่ละห้อง 

อำท ิSALON  OF  WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 

น ำท่ำนล่องเรือ บำโตมูส น ำท่ำนล่องไปตำมแม่น ำ้แซนน์ที่ไหลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส โดยเรือจะแล่นผ่ำนสถำนที่

ส  ำคญัและสวยงำมมำกมำย เช่น หอไอเฟล สะพำนอเลก็ซำนเดอร์, Place de la Concorde จะเหน็อยู่ไกลให้สงัเกต

จำกเสำหิน, พิพิธภัณฑลู์ฟ ที่มีภำพวำดโมนำ ลิซ่ำ จิตรกรรมชิ้นเอกของเลโอนำร์โด ดำวินชี, Hôtel de Ville ที่ว่ำ

กำรเขต, Conciergerie หรือเกำะ palais de la Cité  สมัยก่อนเป็นวังของกษัตริย์ ในศตวรรษที่ 15 ใช้คุกคุมขัง

นักโทษ ส่วนเกำะ Ile St-Louis เกำะกลำงแม่น ำ้แซนน์ที่อยู่ตรงกนัข้ำมจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์โนตเตรอดำม Notre 

Dame de Paris มหำวิหำรที่สวยงำมเลื่องชื่อ ชม Musée d’Orsay พิพิธภัณฑผ์ลงำนศิลปะแนวอมิเพรสชั่นนิสม์ ที่

สวยงำมและมี่ชื่อเสยีงอำทเิช่นผลงำนของ โมเน่ต์ มำเน่ต์ เลอนัวร์ โกแกง แวนโกะ๊ เซซำนน์, Grand Palais   น ำช้

อปป้ิงต่อ ณ ห้ำงสรรพสนิค้ำใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่ แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) ย่ำนถนน

ออสแมนบูโลวำร์ดและสนิค้ำประเภทน ำ้หอม, เคร่ืองส ำอำง,เคร่ืองประดบั,เคร่ืองแต่งกำยในร้ำน Duty Free ที่คืน

ภำษีให้กบันักท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  PULLMAN TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 



วนัจนัทรท่ี์ 15 เมษำยน 2562  (8) ปำรีส สนำมบิน - สุวรรณภูมิ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น ำท่ำนเดนิทำงสนำมบนิซรูิค เพ่ือเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND คนืภำษีก่อนกำร

  เชค็อนิ  

13.40 น.  ออกเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG931 

 

วนัองัคำรท่ี 16  เมษำยน 2561  (9) กรุงเทพฯ  

05.55  น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

   

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 195,900.- 192,900.- 193,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 186,900.- 183,900.- 184,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 176,900.- 173,900.- 174,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 166,900.- 163,900.- 164,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 26,000.- 26,000.- 26,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 97,545.- 97,545.- 97,545.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน** 

หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำง 10-14 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 20,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

1929 

1839 

1739 

1639 

320 

1669 

1929 

1839 

1739 

1639 

320 

1669 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท 

  “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  

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

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดนิทำงแล้วมปีระวัตคิวำมประพฤตไิม่น่ำรัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

http://www.leelawadee.holiday/


2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอัน

มใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไปด้วย (กรณุำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณทีี่ท่ำนขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำก

เหตผุลส่วนตวัของท่ำนผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤตสิ่อไป

ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์

นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้ อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถ

ออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำ

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ

, อบุตัเิหต,ุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ



ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว

ดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดทีี่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทำง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรรับผดิชอบต่อกระเป๋ำสมัภำระ หรือของมค่ีำในกรณสีญูหำย หรือเสยีหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 


