
 
 
 
 

 

FINAL PROGRAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      15 พฤษภำคม – 3 มิถุนำยน 2562 

วนัพุธท่ี 15 พฤษภำคม 2562   (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

21.30น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิประตทูางเข้าหมายเลข .... เคาน์เตอร์ …. พบเจ้าหน้าบริษัทฯ ลีลำวดี 

ฮอลิเดย ์รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภำคม 2562  (2) เมืองบรสัเซลส ์– เมืองคินเดอรไ์ดค ์– อุทยำนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ”  

                                                            - เมืองอมัสเตอรด์มั 

00.30น.  น าคณะออกเดนิทางสู่บรัสเซลส ์ประเทศเบลเย่ียม โดยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 934 

07.40 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิเมอืงบรัสเซลส ์ (ใช้ระยะเวลาการเดนิทาง 12 ชั่วโมง 10 นาท)ี หลังผ่านการตรวจ

คนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามประเทศสู่ เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้ตื่นตากับ หมู่บ้านกงัหันลม จุดเด่นของที่นี่อยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้านใหญ่และ

เก่าแก่ที่สดุในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกอกีด้วย เมื่อเพียงมาถึง ท่านจะได้เหน็กลุ่ม

กงัหันลมตั้งเรียงรายโดดเด่นเป็นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า 19 ตัว และมีอายุกว่า 200 ปี โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้

ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1997 ... น าท่านล่องเรือไปตามคลองภายใน

หมู่บ้านกงัหันลม เรือจะหยุดให้ท่านได้เข้าชมกงัหัน 2 ตวั ที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์ละจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้

ตั้งแต่สมยัก่อน...   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านสู่ อุทยำนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอาไม้ดอกนานาพันธุ์จากทั่วโลกมาไว้ในที่

เดยีวกนัเป็นสวนร่มร่ืนสสีนัสดใสกว้างไกลสดุสายตา ชื่นชมความงามของดอกไม้ที่รับแสงแดดในช่วงเร่ิมต้น

ฤดูใบไม้ผลิของปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมีศาลาแยกเหล่า

ดอกไม้อกีหลายสายพันธ ์อาท ิศาลา Beatrix จะเตม็ไปด้วยดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ดอกหน้าวัว และดอกไม้

ตระกูลสบัปะรดส ีศาลา Willem Alexander จะมทีวิลิปพันธุต่์างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย 

ไลแลค ศาลา Juliana มีดอกบีโกเนีย และซีคลาเมน สลับกับดอกไม้อื่นๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของ

LEELA THE BEST OF 

CHARMING AND ELEGANT ROUTE  

BELGUIM - NETHERLAND – FRANCE 

ITALY - SWITZERLAND  



ดอกไม้นานาพันธุจ์ะตราตรึงอยู่ในความทรงจ าของท่านนานเท่านาน... ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง

กลับสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   INK HOTEL AMSTERDAM - MGALLERY BY SOFITEL  

  NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 67 AMSTERDAM CITY CENTER 1012 RE AMSTERDAM NETHERLANDS 

  +31 20 627 5900 

 

วนัศุกรท่ี์ 17 พฤษภำคม 2562  (3)   หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์ - หมู่บำ้นกีธูรน์- อมัสเตอรด์มั 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อกีหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่าง  หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กงัหันลม

เก่าแก่  ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย

หมู่บ้านแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานที่ที่เกบ็รวบรวมประวัตศิาสตร์ของกงัหันลมเอาไว้เป็นอย่างด ี นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนซานส ์สคันส์จะได้พบกบัความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ 

สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น ้า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์... ได้เวลาอัน

สมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่อมัสเตอร์ดมั 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นกีธูรน์ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็น หมู่บ้านที่

สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเส้นทาง

ส าหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดกยั็งคงเป็นทางน ้าอยู่ดี โดย

ยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คอื เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายในหมู่บ้าน  จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือชมหมู่บำ้นกีธูรน์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของ

ที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การ

สญัจรทางน า้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมเีคร่ืองยนต์ อสิระให้ท่านได้เดิน

เที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอนัเงียบสงบแห่งนี้  พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   INK HOTEL AMSTERDAM - MGALLERY BY SOFITEL   

  NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 67 AMSTERDAM CITY CENTER 1012 RE AMSTERDAM NETHERLANDS 

  +31 20 627 5900 

 

วนัเสำรท่ี์ 18 พฤษภำคม 2562   (4)  อมัสเตอรด์มั - เมืองเฮก - บินเนนฮอฟ - เมืองจ ำลองมำดูโรดมั  

                                                                 – บรสัเซลล ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

จากน า้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮก ซึ่งเป็นเมืองที่ผสานความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการเป็นเมืองทาง

ประวัติศาสตร์และแสดงถงึความทนัสมยั ซึ่งเป็นสญัลักษณแ์ทนความสงบสขุและยุตธิรรม ด้วยการเป็นเมอืง

ที่สามารถเข้าถึงทั้งในตวัเมืองและชายหาดได้อย่างง่ายดาย กรุงเฮกจึงมทุีกอย่างตั้งแต่พระราชวังและท่าเรือ

ส าหรับตกปลาของชาวดัตช์ น าท่านชม ศำลโลก หรือ พระรำชวงัแห่งสนัติภำพ (Peace Palace) "บัลลังก์

แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of international law) 



เพราะเป็นที่ตั้ งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร , เนติ

บณัฑติยสถานระหว่างประเทศแห่งกรงุเฮก และหอสมุดแห่งวังสนัตทิี่ล า้ค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบนัดงักล่าว

แล้ว ที่วังสนัตยัิงมกัจัดเทศกาลพิเศษเกี่ยวกบันโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย น า

ท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) แลนด์มาร์คของเมืองเฮก รัฐสภาเก่าแก่ที่สดุของโลก ภายในจะมี หอ

แห่งอศัวิน ถูกใช้เป็นสถานที่กล่าวพระราชด ารัสของกษัตริย์ และต้อนรับพระราชอาคนัตกุะ  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองจ ำลองมำดูโรดมั เมอืงจ าลองขนาดเลก็ ของประเทศเนเธอร์แลนดท์ั้งหมด 

   มาจ าลองไว้ที่นี่ ด้วยอตัราส่วน 1:25 ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่มคีวามส าคญั ในรปูเเบบของวัฒนธรรม 

   ดตัชอ์าคารที่ท าการต่าง ๆ ปราสาท โบสถ ์สถานีรถไฟ บนพ้ืนที่เนินเขาที่มคีวามสวยงามเเละสามารถเหน็วิว 

   ทวิทศัน์ของทะเลได้เป็นอย่างสวยงาม… ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืง บรสัเซลล ์

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   BRUSSEL MARRIOTT HOTEL GRAND PALACE 

   RUE AUGUST ORTS 3-7 1000 BRUSSELS BELGIUM +32 2 516 90 90 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 19 พฤษภำคม 2562  (5) เมืองบรูจจ์ - เมืองเกนต ์– เมืองบรสัเซลส ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเย่ียม เสน่ห์  ของเมืองบรูจจ์คือ อาคาร

บ้านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และเรเนซองส ์ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้าน

ช่องมกีารจัดวางอย่างเป็นระเบยีบ ทางตอนเหนือของเมอืงมลี าน า้ที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท าให้บรจูส์

เป็นที่รู้จักกนัในนาม “เวนิสเหนือ” น าท่านชม โบสถพ์ระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มปีระติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า 

Madonna & Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกบัความมหัศจรรย์ของประตมิากรรม

หินอ่อนอันเล่ืองชื่อที่ดูอ่อนช้อยงดงาม ซึ่งเป็นผลงานแกะสลักจากฝีมือศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง “มิเคลนั

เจโล”... จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากันว่า หาก

ต้องการสมัผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองนั้นจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง ท่านจะได้ค าตอบ

เป็นอย่างด ี

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าคณะเดนิทางสู่ เมืองเกนต ์เป็นเมอืงที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม่และสถาปัตยกรรมในยุค

กลางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่

สมัยก่อน นอกจากนี้ วิวทวิทศัน์ริมแม่น า้ Leie และ Scheldt ยังเป็นที่กล่าวขานว่าสวยงามราวภาพวาด เที่ยว

ชม Belfry of Ghent หอระฆงั สูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 

จากนั้นน าคณะเข้าชม ปรำสำท Gravensteen ปราสาทที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในแฟลนเดอร์ ตัวปราสาทถูก

ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงและคูเมืองเพ่ือป้องกันศัตรูในสมัยก่อน ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ 

ภายในจะมีการจัดแสดงอาวุธต่างๆ ที่เคยใช้ในสงคราม และอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการทรมานนักโทษตอนอยู่ใน

คุก... หลังจากนั้นน าท่านเดนิท่านเดนิทางสู่ เมืองบรสัเซลส ์

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   BRUSSEL MARRIOTT HOTEL GRAND PALACE 

   RUE AUGUST ORTS 3-7 1000 BRUSSELS BELGIUM +32 2 516 90 90 

 

วนัจนัทรท่ี์ 20 พฤษภำคม 2562  (6) เมืองบรสัเซลส ์– ปำรีส – ล่องเรือบำโตมูซ – ชอ้ปป้ิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเที่ยว เมืองบรสัเซลส ์ถ่ายรูปกบั อะตอมเมียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรม

รูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ... 

จากนั้นสู่จัตรัุสกลางเมอืงที่มชีื่อเสยีงกล่าว  ขานกนัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยุโรป  “กรองปลำส” ชมตกึสวยๆ 

แถวนี้  เรียกว่า GILDHUIZEN ซึ่งแต่ละหลังจะมีลักษณะการก่อสร้างและประดับประดาที่สวยงามแตกต่าง

กนัออกไป ระหว่างเดนิชมเพลินๆ ท่านจะได้พบกบัภาพการ์ตูนที่เขียนตามตึก เดิมตึกบริเวณนี้มีสภาพทรุด

โทรม ท าให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขียนการ์ตูนชื่อดังของเบลเย่ียม มาวาดการ์ตูนเพ่ือ

ตกแต่งฝาผนัง และก าแพงตกึบริเวณนี้ ให้มคีวามสวยงาม...  

10.16 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ปำรีส โดยรถไฟ ใช้เวลาในการเดนิทางเพียง 1 ชั่วโมง... 

11.38 น. เดินทำงถงึปำรีส จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบำโตมูซ 

 

เท่ียง  บริกำร อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  น าท่านล่องไปตามแม่น า้แซนน์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส โดยเรือจะแล่นผ่านสถานที่ส  าคัญและสวยงาม

มากมาย เช่น หอไอเฟล สะพานอเลก็ซานเดอร์, Place de la Concorde จะเหน็อยู่ไกลให้สงัเกตจากเสาหิน, 

พิพิธภัณฑลู์ฟ ที่มภีาพวาดโมนา ลิซา จิตรกรรมชิ้นเอกของเลโอนาร์โด ดาวินชี, Hôtel de Ville ที่ว่าการเขต, 

Conciergerie หรือเกาะ palais de la Cité  สมัยก่อนเป็นวังของกษัตริย์ ในศตวรรษที่ 15 ใช้คุกคุมขังนักโทษ 

ส่วนเกาะ Ile St-Louis เกาะกลางแม่น า้แซนน์ ชม Musée d’Orsay พิพิธภัณฑผ์ลงานศิลปะแนวอมิเพรสชัน

นิสม ์ที่สวยงามและมี่ชื่อเสยีงอาทเิช่นผลงานของ โมเน่ต์ มาเน่ต์ เลอนัวร์ โกแกง แวนโกะ๊ เซซานน์, Grand 

Palais   น าช้อปป้ิงต่อ ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ (Galleries 

Lafayette) ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ดและสนิค้าประเภทน า้หอม, เคร่ืองส าอาง,เครื่องประดบั,เครื่องแต่ง

กายในร้าน Duty Free ที่คนืภาษีให้กบันักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมโชว ์MOULIN ROUGE 

ท่ีพกั   HOTEL MARIGNAN CHAMPS-ELYSÉES  

  12 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS, FRANCE +33 1 40 76 34 56 

 

วนัองัคำรท่ี 21 พฤษภำคม 2562   (7)   หอไอเฟล– พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์- ชอ้ปป้ิง  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านขึ้น หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณส์ าคญัของนครปารีส ให้ท่านได้มปีระสบการณ์ 

อนัน่าประทบัใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตรัุสคองคอร์ท ที่ซึ่ง 

เคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  



น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวรซ์ำยส ์อดตีเมอืงหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมยัพระเจ้า

หลุยสท์ี่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ท่านได้เข้าชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versailles 

Palace) สมัผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สดุในโลก อกีทั้งงบค่าใช้จ่ายให้

การสร้างจากอดีตจนถงึปัจจุบันแพงที่สดุในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ่งได้รับการ

ตกแต่งไว้อย่างหรหูราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มเีอกลักษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดา

ด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยสท์ี่โด่งดงัไปทั่วโลก… ให้ท่าน

ได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง อาท ิSALON  OF  WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS 

เป็นต้น 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   HOTEL MARIGNAN CHAMPS-ELYSÉES  

  12 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS, FRANCE +33 1 40 76 34 56 

 

วนัพุธท่ี 22 พฤษภำคม 2562   (8)   ปำรีส – เวนิส 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร 

12.55 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ เวนิส ประเทศอติาลี โดยสารการบนิแอรฟ์รำนซ ์ เที่ยวบนิ AF1726  

14.35 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตมิาร์โค โปโล (ใช้เวลาเดนิทางเพียง 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง เวนิส เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืง

ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำรโ์ค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนิส น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) ที่มี

เร่ืองราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษที่เดนิออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มโีอกาสเหน็แสงสว่างและโลก

ภายนอกเป็นคร้ังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้   ซึ่งเชื่ อมต่อกับ วงัดอดจ์ (Doge’s 

Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสใน  อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มา

เเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย

กล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” จัตรุัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์ำน

มำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอน

โดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามล าคลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงามและสดุแสนโรแมนติก 

จากนั้นอสิระให้ท่านได้มเีวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชม

โบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปป้ิงสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟใน

ร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 

ค ำ่  บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั   DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL   

  RIVA DEGLI SCHIAVONI, CASTELLO 4196, VENICE 30122 ITALY +39 041 522 6480 

 



วนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภำคม 2562 (9) เวนิส – ฟลอเรน้ส ์- เซียน่ำ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.25 น.  น าคณะออกเดินทางสู่ ฟลอเร้นส์ ประเทศอิตาลี โดยรถไฟความเร็วสูง โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง

โดยประมาณ 

12.30 น. เดนิทางถงึ แควน้ทสัคำนี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแคว้น คอื ฟลอเรนซ ์(Florence)  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร 

 

น าท่านสู่ แคว้นทสัคานี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแคว้น คอื ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รับขนานนามว่า

เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตาม

ธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าให้  ทัส

คานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก อิตาลี…น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซียน่ำ 

(Siena) อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย  องคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 

น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พัก เพ่ือให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั HOTEL LE FONTANELLE 

 SP 408 - KM 14.7 53019 PIANELLA ITALY +39 0577 35751  

 

วนัศุกรท่ี์ 24 พฤษภำคม 2562 (10) เซียน่ำ – ฟลอเรน้ส ์

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพ่ือชมจัตุรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้า

นับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอกีแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบ

นอกของ ปำลำซโซ พบับลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก ์ 

ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมำนเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอกีหนึ๋งสญัลักษณข์องเซียนา จากนั้น

น าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหำวิหำรเซียนำ (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา 

(Duomo di Siena ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรปูแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และต่อเติม

ด้วยศิลปะแบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเรนซ์ (Florence) โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาทีจากนั้นน า

ท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหำวิหำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หิน

อ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัได้อย่างงดงาม  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  NH COLLECTION FIRENZE PORTA ROSSA 

  VIA PORTA ROSSA 19 TORNABUONI 50123 FLORENCE ITALY +39 055 271 0911 

 

 



วนัเสำรท่ี์ 25 พฤษภำคม 2562    (11) ฟลอเรน้ส ์– มิลำน – สวิตเซอรแ์ลนด ์– ลูกำโน่ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.25 น. น าทุกท่านเดนิทางกลับสู่ มิลำน โดยรถไฟ...  

11.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลำน หรือในภาษาอติาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่ อันดับสองของประเทศอิตาลี 

เมอืงแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดนิทางที่ส  าคญัเมอืงหนึ่งของยุโรป  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางข้ามดนิแดนสู่ประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด ์สวรรคบ์นดนิ ประเทศที่มธีรรมชาตสิวยงาม  

  สะกดใจ โดยเฉพาะภมูปิระเทศแบบภเูขา โดยมเีทอืกเขาที่ส  าคญักค็อื เทอืกเขาแอลป์ และถงึแม้ว่า 

สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเลก็ๆ แต่มีเสน่ห์ในทุกตารางเมตร... น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูกำโน โดยตัว

เมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภเูขาจ านวนมาก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ระหว่างพรมแดนของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี ลูกาโนได้ชื่อว่าเมืองหลวงแห่งพันธรัฐทซิิโน (Ticino) มีบรรยากาศแบบ

สวิส - อติาเล่ียน จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมอืงตากอากาศของชาวสวิส  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   SWISS DIAMOND HOTEL & SPA 

  RIVA LAGO OLIVELLA 6921 MORCOTE SWITZERLAND +41 91 735 00 00 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 26 พฤษภำคม 2562    (12) ทะเลสำบลูกำโน - รถไฟ Glacier Express - เมืองเซอรแ์มท 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นให้อสิระพักผ่อนและชมความสวยงาม ของทะเลสาบลูกาโน ได้อย่างเตม็ที่  หรือจะเลือกชม ย่านเมอืง

เก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมอืงที่มลัีกษณะเป็นจัตรัุสสไตล์เมดเิตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า 

รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่จะท าให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ 

วัฒนธรรมและประเพณดีั้งเดมิของตวัเมอืงที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็นอย่างด ี  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

15.08 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัเดอรแ์มท เพ่ือน าท่านเดินทางโดย รถไฟ Glacier Express สู่ เมืองเซอรแ์มท               

ตู้ขบวนของรถไฟจะมีหน้าต่างและเพดานเป็นกระจกใสแบบ Panoramic ท าให้คุณสามารถนั่งชมวิวสวยๆ 

ราวกบัเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตไิด้ตลอดเส้นทาง  อสิระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย.... 

 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   CHALET NEPOMUK 

AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02 

 

วนัจนัทรท่ี์ 27 พฤษภำคม 2562    (13) ยอดเขำไคลนม์ทัเทอรฮ์อรน์ - เซอรแ์มท 

เชำ้  บริกำรำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า จากนั้นให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกบัการ“นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้น 

พิชิต “ยอดเขำไคลนม์ทัเทอรฮ์อรน์”**  ซึ่งมีความสงูกว่า 4478 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล   ตื่นตาตื่นใจ

กบัยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเหน็อยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกบัทวิทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกบั

ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าน าท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ 



สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชม“ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มปีลายคุ้มงอเหมอืนตะขอ

แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์

แลนด์  ลานชมทิวทัศน์ ลิฟฟ์ บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ลานชมทิวทัศน์ที่อยู่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ณ 

ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 3,883 ม. ทวิทศัน์รอบด้าน 360 องศา เผยให้เหน็ขนุเขา 38 ลูกที่ตั้งตะหง่านสงู

กว่า สี่พันเมตร และธารน า้แขง็ 14 สาย  นอกจากทวิทศัน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนถงึยอดเขา มงบลอ็งแล้ว ลาน

แห่งนี้ ยังเป็นเคหะสถานแห่งความรัก บรรดาคู่รักจะมาให้ค ามั่นสญัญาว่าจะซื่อสตัย์ต่อกนัด้วยสญัลักษณ์แม่

กุญแจแห่งความรักที่น ามาคล้องไว้ ณ จุดสูงเกือบ 4,000 เมตร วังน ้าแขง็ ผลึกน ้าแขง็ระยิบระยับ และ

ประติมากรรมสลักจากน า้แขง็ส่องประกายเหลือบพรายร่ายมนตต์รึงแขกผู้มาเยือนวังน า้แขง็แห่งนี้  ลิฟต์จะ

พาท่านลงสู่ระดับ 15 เมตร ใต้พ้ืนผิวไปสู่ปราสาท พระราชวังแห่งเทพนิยาย เดินลอดร่องโตรกผาในธาร

น า้แขง็หรือลองเล่นบนกระดานล่ืนน า้แขง็ก่อนที่จะนั่งพักให้สบายคลายอารมณบ์นม้านั่งน า้แขง็ที่ปกคลุมด้วย

หนังสตัว์ขนนุ่มอุ่นสบาย...  

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บนยอดเขำ LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE   

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเซอร์แมท อสิระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย.... 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   CHALET NEPOMUK 

AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02 

 

วนัองัคำรท่ี 28 พฤษภำคม 2562    (14)    ยอดเขำ Gornergrat - เมืองเซอรแ์มท 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอด GORNERGRAT เพ่ือชมความงามอนัสดุจะบรรยายของยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น 

จนกลายมาเป็นฉากของภาพยนตร์หลายเร่ือง ผ่านชมแบบบ้านและความเป็นอยู่ของชาวสวิสที่สบืทอดกนัมา

เป็นเวลาหลายร้อยปีระหว่างสองข้างทาง ท่านจะได้เหน็ “ยอดเขาแมทเทอร์ออร์น” ยอดเขาปิรามดิที่มปีลาย

คุ้มงอเหมอืนตะขอแปลกตา ซึ่งมีความสงูกว่า 4,478 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล จากนั้นระหว่างทางน าท่าน

แวะลงที่สถานี Rotenboden น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆบนเขา ที่ท่านสามารถ

ถ่ายรปูเหน็เงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้ (หากอากาศไม่ด ีไม่สามารถเหน็วิวสะท้อนได้ 

ทางบริษัทของดแวะชมทะเลสาบ) 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเซอร์แมท อสิระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย.... 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั   CHALET NEPOMUK 

AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02 

 

วนัพุธท่ี 29 พฤษภำคม 2562    (15)  อินเทอรล์ำเกน้  - พพิธิภณัฑเ์ปิดบอลเลนเบิรก์ - อินเทอรล์ำเกน้ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงที่มทีวิทศัน์อนังดงาม เสมือนประหนึ่งเมอืง

แห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สฟ้ีาครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ท่านรู้สกึสด

ชื่น  

 



เท่ียง            บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเที่ยวชม อินเทอรล์ำเกน้ อสิระให้ท่านหามุมถ่ายรปูกบัเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอนัสวยงาม ที่มหิีมะปก

คลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลาง

เมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิสฯ... จากนั้นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เปิดบอลเลนเบิร์ก 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่จัดแสดงอาคารและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมจากทั่ว

ประเทศ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เป็นอาคารแล้ว งานหัตถกรรมยังคงด าเนินการเพ่ือให้มีการ

สาธติงานฝีมอืเทคนิคและเทคนิคแบบชนบท อกีทั้งยังมสีตัว์ในฟาร์มจ านวนมากในพ้ืนที่ 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA 

HÖ HEWEG 41 3800 INTERLAKEN SWITZERLAND +41 33 828 26 10 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤษภำคม 2562 (16)  อินเทอรล์ำเกน้ –หมู่บำ้นเมอรเ์รน - แองเกิลเบิรก์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านขึ้นกระเช้า เดนิทางสู่ เมืองเมอรเ์รน(Mürren) หมู่บ้านเลก็เลก็ที่สดุแสนโรแมนตกิ เแบบชาเลตส์วิส 

ที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์  ตั้งอยู่เหนือระดับน ้าทะเลที่ความสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มี

ประชากรเพียง 450 คน แต่มโีรงแรมตั้งอยู่ถงึ 2,000 แห่ง  หมู่บ้านปลอดรถยนต ์เงียบสงบ...  

เดินทางสู่ยอดเขา ชิลธอรน์ Schilthorn ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขา 

Schilthorn ความสงู 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสยีงจาก ภาพยนตร์เร่ืองเจมสบ์อนด ์007 โดยก าหนดให้

ภัตตาคารหมุนได้ พิตส ์กลอเรีย (Piz Gloria) เป็นฐานของผู้ก่อการร้าย Piz Gloria สามารถมองเหน็วิวแบบ

พาโนรามา 360 องศา มองเหน็ยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 

เมตร ได้ชัดเจน...  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนั้นน าท่านสู่เมือง แองเกิลเบิรก์ เมืองเสมือนแม่เหลก็ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ทั้ง

ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ส าหรับบรรยากาศภายในเมืองนั้นค่อนข้างเงียบสงบ โดยในช่วงฤดู ร้อนจะมี

กจิกรรมท่องเที่ยวส าคัญๆได้แก่ การเดินทางไกล, ขี่ม้า และขี่จักรยานภเูขา ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นการ

เล่นสก ีการลากเลื่อนหิมะ และอื่นๆ 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั  H + HOTEL AND SPA ENGELBERG 

  DORFSTRASSE 33, 6390 ENGELBERG, SWITZERLAND +41 41 639 58 58 

 

วนัศุกรท่ี์ 31 พฤษภำคม 2562   (17)  ยอดเขำทิตลิส – ลูเซิรน์ - WEGGIS 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา  

สู่ ยอดเขำทิตลิส ที่มีความสงู 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยม

มาเล่นสกเีป็นจ านวนมาก น าชมถ ้ ำน ้ ำแข็ง Glacier Grotto ที่มคีวามยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สกุ

ถงึ 15 เมตร มนี า้แขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นน าสู่ ลำนสกี อสิระให้ท่านได้เล่นหิมะกนัอย่าสนุกสนาน  



เที่ยง            บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวชม เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มกีารรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการ

ปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมอืงที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมอืงที่

ได้รับสมญานามว่าถูกถ่ายรูปมากที่สดุของสวิตเซอร์แลนด์... น าท่านเดินทางสู่ เมือง Weggis เมืองเลก็ริม

ทะเลสาบ อกีหนึ่งสถานที่ส  าคญัที่ต้องมาเยือน คือ ทะเลสาบ RIVIERA OF CENTRAL SWITZERLAND 

และ ในตวัเมอืงเองกม็สีภาพอากาศอบอุ่น เหมาะส าหรับท่านที่ชอบชมวิวธรรมชาต ิในวันหยุดชิลล์ๆ ที่จะท า

ให้ทุกคนหลงรักเมอืงนี้ ได้อย่างง่ายๆ 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  SEEHOTEL HERMITAGE  

  SEEBURGSTRASSE 72, CH-6000 LUZERN 15 +41 41 375 81 81 

 

วนัเสำรท่ี์ 01 มิถุนำยน 2562   (18)   WEGGIS – น ้ำตกไรน ์- ซูริค 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  อสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง สไตนอ์มัไรน ์(Stein am Rhein) อสิระให้ท่านเดนิเล่น ชมเมอืงเก่าที่ยังคงรักษาความ

เป็น เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับรางวัล The First 

Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างด ี

น าท่าน ชมน ้ ำตกไรน ์ณ เมืองชาฟเฮาเซ่น น า้ตกที่เกิดจากแม่น า้ไรน์เป็นน ้าตก ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ต้น

ก าเนิดจากสวิส และไหลไปเร่ือย ผ่านฝร่ังเศส เยอรมนั จนออกทะเลเหนือ ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมือง

เลก็ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausenทางตอนเหนือ 

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกจิที่ส  าคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึ้นชื่อ

เร่ืองมนตเ์สน่ห์ของเมอืงยุโรปโบราณที่มงีานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมอืง 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  STEIGENBERGER HOTEL BELLERIVE AU LAC   

UTOQUAI 47 8008 ZÜRICH SWITZERLAND +41 44 254400-0 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 02 มิถุนำยน 2562    (19)  ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูิค เพ่ือท า Tax Refund  

11.30น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูิค เพ่ือเตรียมตวัเชคอนิ 

13.30น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบนิที่ TG971 

 

วนัจนัทรท่ี์ 03 มิถุนำยน 2562   (20)  ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ –  กรุงเทพ 

05.30 น.  เดินทำงถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ… 

 



หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มีความประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่าน

ที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจ

งอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ  อนัเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตัวของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของ

ทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ 

ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็

ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก 

หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น

ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ



จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้

ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย

ท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด

ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

  

 


