FINAL PROGRAM

LEELA THE BEST OF
CHARMING AND ELEGANT ROUTE
BELGUIM - NETHERLAND – FRANCE
ITALY - SWITZERLAND
กำหนดกำรเดินทำง

15 พฤษภำคม – 3 มิถุนำยน 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภำคม 2562
(1) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
21.30น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเข้ าหมายเลข .... เคาน์เตอร์ …. พบเจ้ าหน้ าบริษัทฯ ลีลำวดี
ฮอลิเดย์ รอต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ
(2) เมืองบรัสเซลส์ – เมืองคินเดอร์ไดค์ – อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ”
- เมืองอัมสเตอร์ดมั
นาคณะออกเดินทางสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองบรัสเซลส์ (ใช้ ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) หลังผ่านการตรวจ
คนเข้ า เมื อ ง และศุ ล กากรแล้ ว จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางข้ า มประเทศสู่ เมื อ งคิ น เดอร์ไ ดค์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ให้ ท่านได้ ต่ ืนตากับ หมู่บ้านกังหันลม จุดเด่นของที่น่ีอยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้านใหญ่ และ
เก่าแก่ท่สี ดุ ในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็ นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้ วย เมื่อเพียงมาถึง ท่านจะได้ เห็นกลุ่ม
กังหันลมตั้งเรียงรายโดดเด่นเป็ นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า 19 ตัว และมีอายุกว่า 200 ปี โดยที่หมู่บ้านแห่ งนี้
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1997 ... นาท่านล่องเรือไปตามคลองภายใน
หมู่บ้านกังหันลม เรือจะหยุดให้ ท่านได้ เข้ าชมกังหัน 2 ตัว ที่เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงข้ าวของเครื่องใช้
ตั้งแต่สมัยก่อน...
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอาไม้ ดอกนานาพันธุ์จากทั่วโลกมาไว้ ในที่
เดียวกันเป็ นสวนร่มรื่นสีสนั สดใสกว้ างไกลสุดสายตา ชื่นชมความงามของดอกไม้ ท่รี ับแสงแดดในช่วงเริ่มต้ น
ฤดูใบไม้ ผลิของปี โดยเฉพาะอย่ างยิ่งดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมีศาลาแยกเหล่ า
ดอกไม้ อกี หลายสายพันธ์ อาทิ ศาลา Beatrix จะเต็มไปด้ วยดอกกล้ วยไม้ ชนิดต่างๆ ดอกหน้ าวัว และดอกไม้
ตระกูลสับปะรดสี ศาลา Willem Alexander จะมีทวิ ลิปพันธุต์ ่างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย
ไลแลค ศาลา Juliana มีดอกบีโกเนีย และซีคลาเมน สลับกับดอกไม้ อ่นื ๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภำคม 2562
00.30น.
07.40 น.

เที่ยง

ดอกไม้ นานาพันธุจ์ ะตราตรึงอยู่ในความทรงจาของท่านนานเท่านาน... ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
INK HOTEL AMSTERDAM - MGALLERY BY SOFITEL
NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 67 AMSTERDAM CITY CENTER 1012 RE AMSTERDAM NETHERLANDS
+31 20 627 5900

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562
(3) หมู่บำ้ นซำนส์ สคันส์ - หมู่บำ้ นกีธูรน์ - อัมสเตอร์ดมั
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อกี หนึ่งหมู่บ้านที่ต้งั อยู่ไม่ห่าง หมู่บำ้ นซำนส์ สคันส์ คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กงั หันลม
เก่าแก่ ที่ต้ัง อยู่ ท างตอนเหนือ ของประเทศ โดยอยู่ ใกล้ ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย
หมู่บ้านแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานที่ท่เี ก็บรวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้ เป็ นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนซานส์ สคันส์จะได้ พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้ างขึ้นสไตล์บ้านไม้ แบบฮอลแลนด์
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้ วยแม่น้า ทุ่งหญ้ า และการปศุสัตว์... ได้ เวลาอัน
สมควร นาท่านเดินทางกลับสู่อมั สเตอร์ดมั
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นกีธูรน์ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็ น หมู่บ้านที่
สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้ แต่สายเดียว แม้ ว่าในปั จจุบันจะมีเส้ นทาง
สาหรั บ การขี่จั ก รยานบ้ า งแล้ ว แต่ ท ว่ า การคมนาคมและการขนส่ ง ทั้ง หมดก็ยัง คงเป็ นทางน้า อยู่ ดี โดย
ยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้ าบ้ านแต่ละหลังภายในหมู่บ้าน จากนั้นนาท่าน
ล่องเรือชมหมู่บำ้ นกีธูรน์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่ งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของ
ที่น่ีคือไม่มีถนนแม้ แต่ สายเดียวในหมู่บ้าน แต่ จะมีลาคลองล้ อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ การ
สัญจรทางนา้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้ จะเป็ นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ ท่านได้ เดิน
เที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
INK HOTEL AMSTERDAM - MGALLERY BY SOFITEL
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วันเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2562
เช้ำ

(4) อัมสเตอร์ดมั - เมืองเฮก - บินเนนฮอฟ - เมืองจำลองมำดูโรดัม
– บรัสเซลล์
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนา้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮก ซึ่งเป็ นเมืองที่ผสานความแตกต่างเข้ าไว้ ด้วยกัน ทั้งการเป็ นเมืองทาง
ประวัติศาสตร์และแสดงถึงความทันสมัย ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนความสงบสุขและยุตธิ รรม ด้ วยการเป็ นเมือง
ที่สามารถเข้ าถึงทั้งในตัวเมืองและชายหาดได้ อย่างง่ายดาย กรุงเฮกจึงมีทุกอย่างตั้งแต่พระราชวังและท่าเรือ
สาหรับตกปลาของชาวดัตช์ นาท่านชม ศำลโลก หรือ พระรำชวังแห่ งสันติภำพ (Peace Palace) "บัลลังก์
แห่ งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of international law)

เพราะเป็ นที่ ต้ั ง กองบั ญ ชาการของศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ, ศาลอนุ ญ าโตตุ ล าการถาวร, เนติ
บัณฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติท่ลี า้ ค่า นอกจากเป็ นที่ต้งั สถาบันดังกล่าว
แล้ ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้ วย นา
ท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) แลนด์มาร์คของเมืองเฮก รัฐสภาเก่า แก่ท่สี ดุ ของโลก ภายในจะมี หอ
แห่งอัศวิน ถูกใช้ เป็ นสถานที่กล่าวพระราชดารัสของกษัตริย์ และต้ อนรับพระราชอาคันตุกะ
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองมำดูโรดัม เมืองจาลองขนาดเล็ก ของประเทศเนเธอร์แลนด์ท้งั หมด
มาจาลองไว้ ท่นี ่ี ด้ วยอัตราส่วน 1:25 ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างที่มคี วามสาคัญ ในรูปเเบบของวัฒนธรรม
ดัตช์อาคารที่ทาการต่าง ๆ ปราสาท โบสถ์ สถานีรถไฟ บนพื้นที่เนินเขาที่มคี วามสวยงามเเละสามารถเห็นวิว
ทิวทัศน์ของทะเลได้ เป็ นอย่างสวยงาม… ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมือง บรัสเซลล์

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
BRUSSEL MARRIOTT HOTEL GRAND PALACE
RUE AUGUST ORTS 3-7 1000 BRUSSELS BELGIUM +32 2 516 90 90

วันอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 2562
(5) เมืองบรูจจ์ - เมืองเกนต์ – เมืองบรัสเซลส์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรู จจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ ห์ ของเมืองบรูจจ์คือ อาคาร
บ้ านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้ าน
ช่องมีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีลานา้ ที่ใช้ ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้ บรูจส์
เป็ นที่ร้ จู ักกันในนาม “เวนิสเหนือ” นาท่านชม โบสถ์พระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มปี ระติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า
Madonna & Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของประติมากรรม
หินอ่อนอันเลื่องชื่อที่ดูอ่อนช้ อยงดงาม ซึ่งเป็ นผลงานแกะสลักจากฝี มือศิลปิ นชื่อก้ องโลกอย่ าง “มิเคลัน
เจโล”... จากนั้นให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเดินถ่ ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากันว่ า หาก
ต้ องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองนั้นจริงๆ เพียงแค่ มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง ท่านจะได้ คาตอบ
เป็ นอย่างดี
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาคณะเดินทางสู่ เมืองเกนต์ เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุค
กลางได้ อย่ างลงตัว ไม่ ว่าจะเป็ นโบสถ์ อนุ สาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้ รับการอนุ รักษ์ไว้ เป็ นอย่ างดีต้ังแต่
สมัยก่อน นอกจากนี้วิวทิวทัศน์ริมแม่นา้ Leie และ Scheldt ยังเป็ นที่กล่าวขานว่าสวยงามราวภาพวาด เที่ยว
ชม Belfry of Ghent หอระฆัง สูงตระหง่ านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ ถูกสร้ างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14
จากนั้นนาคณะเข้ าชม ปรำสำท Gravensteen ปราสาทที่เก่าแก่ท่สี ดุ แห่ งหนึ่งในแฟลนเดอร์ ตัวปราสาทถูก
ล้ อมรอบด้ วยกาแพงสูงและคูเมืองเพื่อป้ องกันศัตรูในสมัยก่อน ปั จจุ บันได้ มีการดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์
ภายในจะมีการจัดแสดงอาวุธต่างๆ ที่เคยใช้ ในสงคราม และอุปกรณ์ท่ถี ูกใช้ ในการทรมานนักโทษตอนอยู่ใน
คุก... หลังจากนั้นนาท่านเดินท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
BRUSSEL MARRIOTT HOTEL GRAND PALACE
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วันจันทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2562
(6) เมืองบรัสเซลส์ – ปำรีส – ล่องเรือบำโตมูซ – ช้อปปิ้ ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยว เมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็ นประติมากรรม
รูปอะตอมมหึ มา ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุ โรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ...
จากนั้นสู่จัตรุ ัสกลางเมืองที่มชี ่ อื เสียงกล่าว ขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป “กรองปลำส” ชมตึกสวยๆ
แถวนี้ เรียกว่า GILDHUIZEN ซึ่งแต่ละหลังจะมีลักษณะการก่อสร้ างและประดับประดาที่สวยงามแตกต่าง
กันออกไป ระหว่างเดินชมเพลินๆ ท่านจะได้ พบกับภาพการ์ตูนที่เขียนตามตึก เดิมตึกบริเวณนี้มีสภาพทรุด
โทรม ทาให้ บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้ เหล่ านักเขียนการ์ตูนชื่อดังของเบลเยี่ยม มาวาดการ์ตูนเพื่ อ
ตกแต่งฝาผนัง และกาแพงตึกบริเวณนี้ให้ มคี วามสวยงาม...
10.16 น.
นาท่านเดินทางสู่ ปำรีส โดยรถไฟ ใช้ เวลาในการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง...
11.38 น.
เดินทำงถึงปำรีส จากนั้นนาท่าน ล่องเรือบำโตมูซ
เที่ยง

บริกำร อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านล่ องไปตามแม่นา้ แซนน์ท่ไี หลผ่านใจกลางกรุงปารีส โดยเรือจะแล่นผ่านสถานที่สาคัญและสวยงาม
มากมาย เช่น หอไอเฟล สะพานอเล็กซานเดอร์ , Place de la Concorde จะเห็นอยู่ไกลให้ สงั เกตจากเสาหิน ,
พิพิธภัณฑ์ลูฟ ที่มภี าพวาดโมนา ลิซา จิตรกรรมชิ้นเอกของเลโอนาร์โด ดาวินชี, Hôtel de Ville ที่ว่าการเขต,
Conciergerie หรือเกาะ palais de la Cité สมัยก่อนเป็ นวังของกษัตริย์ ในศตวรรษที่ 15 ใช้ คุกคุมขังนักโทษ
ส่วนเกาะ Ile St-Louis เกาะกลางแม่นา้ แซนน์ ชม Musée d’Orsay พิพิธภัณฑ์ผลงานศิลปะแนวอิมเพรสชัน
นิสม์ ที่สวยงามและมี่ช่ อื เสียงอาทิเช่นผลงานของ โมเน่ต์ มาเน่ต์ เลอนัวร์ โกแกง แวนโก๊ะ เซซานน์ , Grand
Palais นาช้ อ ปปิ้ งต่ อ ณ ห้ า งสรรพสิน ค้ า ใหญ่ ใ จกลางกรุงปารี สที่ แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries
Lafayette) ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ดและสินค้ าประเภทนา้ หอม, เครื่องสาอาง,เครื่องประดับ,เครื่องแต่ง
กายในร้ าน Duty Free ที่คนื ภาษีให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร พร้อมชมโชว์ MOULIN ROUGE
HOTEL MARIGNAN CHAMPS-ELYSÉES
12 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS, FRANCE +33 1 40 76 34 56

วันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 2562
(7) หอไอเฟล– พระรำชวังแวร์ซำยส์ - ช้อปปิ้ ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านขึ้น หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สาคัญของนครปารีส ให้ ท่านได้ มปี ระสบการณ์
อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้ อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ชม จัตรุ ัสคองคอร์ท ที่ซ่งึ
เคยเป็ นลานประหารพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นาท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้ า
หลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ ท่านได้ เข้ าชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versailles
Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้ รับการยกย่องว่ าสวยงามที่สดุ ในโลก อีกทั้งงบค่าใช้ จ่ายให้
การสร้ างจากอดีตจนถึงปั จจุบันแพงที่สดุ ในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์ มากมายซึ่งได้ รับการ
ตกแต่งไว้ อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้ องต่างๆ ที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดา
ด้ วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็ นต้ นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ท่โี ด่งดังไปทั่วโลก… ให้ ท่าน
ได้ ชมความงดงามของแต่ละห้ อง อาทิ SALON OF WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS
เป็ นต้ น
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
HOTEL MARIGNAN CHAMPS-ELYSÉES
12 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS, FRANCE +33 1 40 76 34 56

วันพุธที่ 22 พฤษภำคม 2562
(8) ปำรีส – เวนิส
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
เที่ยง
12.55 น.
14.35 น.

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
นาคณะออกเดินทางสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี โดยสารการบินแอร์ฟรำนซ์ เที่ยวบิน AF1726
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล (ใช้ เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 40 นาที)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกำะเวนิส หรือ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมือง
ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก" มี
เกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลาง
ของเกาะเวนิ ส นาท่ านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้ องพิพากษาไปสู่คุก จะได้ มโี อกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็ นครั้ ง สุด ท้ า ยระหว่ า งเดิ น ผ่ า นช่ อ งหน้ า ต่ า งที่ส ะพานนี้ ซึ่ ง เชื่ อมต่ อกับ วัง ดอดจ์ (Doge’s
Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มา
เเล้ วคือ คาสโนว่ านั่นเอง นาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ ัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำน
มำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มโี ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอน
โดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามลาคลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก
จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ งนครเวนิส , เข้ าชม
โบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ้ งสินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้ วมูราโน่ ,หน้ ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟใน
ร้ าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL
RIVA DEGLI SCHIAVONI, CASTELLO 4196, VENICE 30122 ITALY +39 041 522 6480

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562
(9) เวนิส – ฟลอเร้นส์ - เซี ยน่ำ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.25 น.
น าคณะออกเดิน ทางสู่ ฟลอเร้น ส์ ประเทศอิต าลี โดยรถไฟความเร็ว สูง โดยใช้ เ วลาเพี ย ง 2 ชั่ ว โมง
โดยประมาณ
12.30 น.
เดินทางถึง แคว้นทัสคำนี(Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้ น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence)
เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ แคว้ นทัสคานี(Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้ น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้ รับขนานนามว่า
เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติท่สี วยงาม จนได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ ทัส
คานี มีช่ ื อเสีย งในฐานะดินแดนท่อ งเที่ยวยอดนิ ยมระดับ โลก อิต าลี …นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมื องเซี ยน่ ำ
(Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995
นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ ทุกท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
HOTEL LE FONTANELLE
SP 408 - KM 14.7 53019 PIANELLA ITALY +39 0577 35751

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 2562 (10) เซี ยน่ำ – ฟลอเร้นส์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินเข้ าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรสั เดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็ นรูปทรงคล้ ายเกือกม้ า
นับว่าเป็ นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่ งหนึ่งในอิตาลี ให้ เวลาท่านชมและเดินเล่ นถ่ายรูปบริเวณรอบ
นอกของ ปำลำซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็ นพระราชวังเก่าที่สร้ างขึ้นด้ วยศิลปะแบบโรมาเนสก์
ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมำนเจี ย (Torre del Mangia) ที่เป็ นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้น
นาท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหำวิ หำรเซี ยนำ (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา
(Duomo di Siena ที่ถูกสร้ างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมกอธิค และต่อเติม
ด้ วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา
เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเรนซ์ (Florence) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที จากนั้นนา
ท่ า นชมความยิ่ ง ใหญ่ และอลั ง การของ มหำวิ ห ำรซำนตำ มำเรี ย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้ หิน
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้ อย่างงดงาม
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
NH COLLECTION FIRENZE PORTA ROSSA
VIA PORTA ROSSA 19 TORNABUONI 50123 FLORENCE ITALY +39 055 271 0911

วันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม 2562
(11) ฟลอเร้นส์ – มิลำน – สวิตเซอร์แลนด์ – ลูกำโน่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
09.25 น.
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ มิลำน โดยรถไฟ...
11.15 น.
เดินทางถึง เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่ า “MILANO” เมืองใหญ่ อันดับสองของประเทศอิตาลี
เมืองแห่งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางที่สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป
เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ ามดินแดนสู่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์บนดิน ประเทศที่มธี รรมชาติสวยงาม
สะกดใจ โดยเฉพาะภูมปิ ระเทศแบบภูเขา โดยมีเทือกเขาที่สาคัญก็คอื เทือกเขาแอลป์ และถึงแม้ ว่า
สวิตเซอร์แลนด์จะเป็ นประเทศเล็กๆ แต่มีเสน่ห์ในทุกตารางเมตร... นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูกำโน โดยตัว
เมืองนั้นถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาจานวนมาก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ระหว่างพรมแดนของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี ลูกาโนได้ ช่ ือว่ าเมืองหลวงแห่ งพันธรัฐทิซิโน (Ticino) มีบรรยากาศแบบ
สวิส - อิตาเลี่ยน จนได้ รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็ นเมืองตากอากาศของชาวสวิส
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
SWISS DIAMOND HOTEL & SPA
RIVA LAGO OLIVELLA 6921 MORCOTE SWITZERLAND +41 91 735 00 00

วันอำทิตย์ที่ 26 พฤษภำคม 2562
(12) ทะเลสำบลูกำโน - รถไฟ Glacier Express - เมืองเซอร์แมท
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นให้ อสิ ระพักผ่อนและชมความสวยงาม ของทะเลสาบลูกาโน ได้ อย่างเต็มที่ หรือจะเลือกชม ย่านเมือง
เก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มลี ักษณะเป็ นจัตรุ ัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็ นที่ต้งั ของย่านการค้ า
รวมไปถึง เหล่ า อาคารเก่ า แก่ ข องเมือ ง ถือ เป็ นอีก หนึ่ ง จุ ด ท่ อ งเที่ย วที่จ ะท าให้ คุ ณ ได้ เ พลิ ด เพลิ น ไปกับ
วัฒนธรรมและประเพณีด้งั เดิมของตัวเมืองที่ได้ รับการอนุรักษ์ไวเป็ นอย่างดี
เที่ยง
15.08 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท เพื่อนาท่านเดินทางโดย รถไฟ Glacier Express สู่ เมืองเซอร์แมท
ตู้ขบวนของรถไฟจะมีหน้ าต่างและเพดานเป็ นกระจกใสแบบ Panoramic ทาให้ คุณสามารถนั่งชมวิวสวยๆ
ราวกับเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ ตลอดเส้ นทาง อิสระให้ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย....

ค่า
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
CHALET NEPOMUK
AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562
(13) ยอดเขำไคลน์มทั เทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท
เช้ำ
บริกำรำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สถานีกระเช้ าลอยฟ้ า จากนั้นให้ คณะได้ ต่นื ตาตื่นใจกับการ“นั่งกระเช้ า CABLE CAR” ขึ้น
พิชิต “ยอดเขำไคลน์มทั เทอร์ฮอร์น”** ซึ่งมีความสูงกว่า 4478 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ตื่นตาตื่นใจ
กับยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้ มของท้ องฟ้ านาท่านสู่ลานหิ มะอันกว้ างใหญ่

เที่ยง
คำ่
ที่พกั

สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชม“ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มปี ลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นาไปเป็ นแบบเครื่องเล่ นบิ๊กธัน เดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์
แลนด์ ลานชมทิวทัศน์ ลิฟฟ์ บนยอดเขาจะพาคุณขึ้นสู่ลานชมทิวทัศน์ท่ีอยู่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ณ
ระดับความสูงจากนา้ ทะเล 3,883 ม. ทิวทัศน์รอบด้ าน 360 องศา เผยให้ เห็นขุนเขา 38 ลูกที่ต้งั ตะหง่านสูง
กว่า สี่พันเมตร และธารนา้ แข็ง 14 สาย นอกจากทิวทัศน์ท่นี ่าตื่นตาตื่นใจจนถึงยอดเขา มงบล็องแล้ ว ลาน
แห่ งนี้ยังเป็ นเคหะสถานแห่ งความรัก บรรดาคู่รักจะมาให้ คามั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันด้ วยสัญลักษณ์แม่
กุญแจแห่ งความรักที่นามาคล้ องไว้ ณ จุ ดสูงเกือบ 4,000 เมตร วังน้าแข็ง ผลึกน้าแข็งระยิบระยับ และ
ประติมากรรมสลักจากนา้ แข็งส่องประกายเหลือบพรายร่ายมนต์ตรึงแขกผู้มาเยือนวังนา้ แข็งแห่งนี้ ลิฟต์จะ
พาท่านลงสู่ระดับ 15 เมตร ใต้ พ้ ืนผิวไปสู่ปราสาท พระราชวังแห่ งเทพนิยาย เดินลอดร่ องโตรกผาในธาร
นา้ แข็งหรือลองเล่นบนกระดานลื่นนา้ แข็งก่อนที่จะนั่งพักให้ สบายคลายอารมณ์บนม้ านั่งนา้ แข็งที่ปกคลุมด้ วย
หนังสัตว์ขนนุ่มอุ่นสบาย...
รับประทำนอำหำรกลำงวัน บนยอดเขำ LODGE MATTERHORN GLACIER PARADISE
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย....
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
CHALET NEPOMUK
AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02

วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2562
(14) ยอดเขำ Gornergrat - เมืองเซอร์แมท
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอด GORNERGRAT เพื่อชมความงามอันสุดจะบรรยายของยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น
จนกลายมาเป็ นฉากของภาพยนตร์หลายเรื่อง ผ่านชมแบบบ้ านและความเป็ นอยู่ของชาวสวิสที่สบื ทอดกันมา
เป็ นเวลาหลายร้ อยปี ระหว่างสองข้ างทาง ท่านจะได้ เห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ออร์น” ยอดเขาปิ รามิดที่มปี ลาย
คุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตา ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล จากนั้นระหว่างทางนาท่าน
แวะลงที่สถานี Rotenboden นาท่านถ่ ายรูปกับทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆบนเขา ที่ท่านสามารถ
ถ่ายรูปเห็นเงาสะท้ อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้ (หากอากาศไม่ดี ไม่สามารถเห็นวิวสะท้ อนได้
ทางบริษัทของดแวะชมทะเลสาบ)
เที่ยง
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย....
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
CHALET NEPOMUK
AM STALDEN 35 3920 ZERMATT SWITZERLAND +41 79 667 56 02

วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2562
(15) อินเทอร์ลำเก้น - พิพธิ ภัณฑ์เปิ ดบอลเลนเบิรก์ - อินเทอร์ลำเก้น
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) เมืองที่มที วิ ทัศน์อนั งดงาม เสมือนประหนึ่งเมือง
แห่ งนี้ถูกโอบล้ อมอยู่ในอ้ อมกอดของหุบเขา และสายนา้ สีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบที่จะทาให้ ท่านรู้สกึ สด
ชื่น

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม อินเทอร์ลำเก้น อิสระให้ ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มหี ิมะปก
คลุมอยู่ ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่ นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่ งช้ อปปิ้ งใจกลาง
เมื อ ง เลื อ กซื้ อนาฬิ ก าแบรนด์ เ นมของสวิ ส ฯ... จากนั้ น น าท่ า นเข้ า ชม พิพิ ธ ภัณ ฑ์เ ปิ ดบอลเลนเบิ ร์ก
พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ งในประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ท่ีจัด แสดงอาคารและสถาปั ตยกรรมแบบดั้งเดิมจากทั่ว
ประเทศ นอกเหนือจากแหล่ งท่องเที่ยวหลักที่เป็ นอาคารแล้ ว งานหัตถกรรมยังคงดาเนินการเพื่อให้ มีการ
สาธิตงานฝี มอื เทคนิคและเทคนิคแบบชนบท อีกทั้งยังมีสตั ว์ในฟาร์มจานวนมากในพื้นที่

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA
HÖ HEWEG 41 3800 INTERLAKEN SWITZERLAND +41 33 828 26 10

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภำคม 2562
(16) อินเทอร์ลำเก้น –หมู่บำ้ นเมอร์เรน - แองเกิลเบิรก์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นกระเช้ า เดินทางสู่ เมืองเมอร์เรน(Mürren) หมู่บ้านเล็กเล็กที่สดุ แสนโรแมนติก เแบบชาเลต์สวิส
ที่ต้ัง อยู่ บนแนวเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ เหนือ ระดับน้าทะเลที่ค วามสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มี
ประชากรเพียง 450 คน แต่มโี รงแรมตั้งอยู่ถงึ 2,000 แห่ง หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ...
เดินทางสู่ยอดเขา ชิ ลธอร์น Schilthorn ซึ่งนับว่ าเป็ นกระเช้ าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขา
Schilthorn ความสูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีช่ อื เสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 โดยกาหนดให้
ภัตตาคารหมุนได้ พิตส์ กลอเรีย (Piz Gloria) เป็ นฐานของผู้ก่อการร้ าย Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบ
พาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107
เมตร ได้ ชัดเจน...
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่เมือง แองเกิลเบิรก์ เมืองเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนได้ ท้ัง
ในช่ วงฤดูร้อนและฤดู หนาว สาหรับบรรยากาศภายในเมืองนั้นค่อนข้ างเงียบสงบ โดยในช่ วงฤดู ร้อนจะมี
กิจกรรมท่องเที่ยวสาคัญๆได้ แก่ การเดินทางไกล, ขี่ม้า และขี่จักรยานภูเขา ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นการ
เล่นสกี การลากเลื่อนหิมะ และอื่นๆ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
H + HOTEL AND SPA ENGELBERG
DORFSTRASSE 33, 6390 ENGELBERG, SWITZERLAND +41 41 639 58 58

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562
(17) ยอดเขำทิตลิส – ลูเซิ รน์ - WEGGIS
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้ าโรแตร์ท่หี มุนได้ 360 องศา
สู่ ยอดเขำทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยม
มาเล่นสกีเป็ นจานวนมาก นาชมถ้ ำน้ ำแข็ง Glacier Grotto ที่มคี วามยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สกุ
ถึง 15 เมตร มีนา้ แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นนาสู่ ลำนสกี อิสระให้ ท่านได้ เล่นหิมะกันอย่าสนุกสนาน

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านท่องเที่ยวชม เมืองลูเซิ รน์ (LUCERNE) เป็ นเมืองที่มกี ารรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการ
ปกครองเป็ น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็ นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็ น เมืองที่
ได้ รับสมญานามว่าถูกถ่ายรูปมากที่สดุ ของสวิตเซอร์แลนด์... นาท่านเดินทางสู่ เมือง Weggis เมืองเล็กริม
ทะเลสาบ อีกหนึ่งสถานที่สาคัญที่ต้องมาเยือน คือ ทะเลสาบ RIVIERA OF CENTRAL SWITZERLAND
และ ในตัวเมืองเองก็มสี ภาพอากาศอบอุ่น เหมาะสาหรับท่านที่ชอบชมวิวธรรมชาติ ในวันหยุดชิลล์ๆ ที่จะทา
ให้ ทุกคนหลงรักเมืองนี้ได้ อย่างง่ายๆ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
SEEHOTEL HERMITAGE
SEEBURGSTRASSE 72, CH-6000 LUZERN 15 +41 41 375 81 81

วันเสำร์ที่ 01 มิถุนำยน 2562
(18) WEGGIS – น้ ำตกไรน์ - ซู ริค
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมือง สไตน์อมั ไรน์ (Stein am Rhein) อิสระให้ ท่านเดินเล่น ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความ
เป็ น เอกลั กษณ์ของเมืองโบราณยุ คกลางอัน สวยงามเอาไว้ ได้ อย่ า งสมบูร ณ์ และได้ รั บรางวั ล The First
Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
นาท่าน ชมน้ ำตกไรน์ ณ เมืองชาฟเฮาเซ่ น นา้ ตกที่เกิดจากแม่นา้ ไรน์เป็ นน้าตก ที่ใหญ่ ท่สี ุดในยุโรป ต้ น
กาเนิดจากสวิส และไหลไปเรื่อย ผ่านฝรั่งเศส เยอรมัน จนออกทะเลเหนือ ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมือง
เล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ ๆเมือง Schaffhausenทางตอนเหนือ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และยังเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึ้นชื่อ
เรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มงี านสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้ อมเมือง
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
STEIGENBERGER HOTEL BELLERIVE AU LAC
UTOQUAI 47 8008 ZÜRICH SWITZERLAND +41 44 254400-0

วันอำทิตย์ที่ 02 มิถุนำยน 2562
(19) ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทา Tax Refund
11.30น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชคอิน
13.30น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนำยน 2562
(20) ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์) – กรุงเทพ
05.30 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ…

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ ืน , หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใด
อันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่าน
ที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจ
งอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์
หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาต
ให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของ
ทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น
ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ น
ยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้
ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ รั บผิดชอบต่ อการสูญ หายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อัน เกิดขึ้นแก่ทรัพ ย์สินของท่า น อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุด
ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

