IDYLLIC EUROPE SWITZERLAND – ITALY
นำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเส้นทำงทีแ่ ตกต่ำง กับกำรลัดเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ
สวิตเซอร์แลนด์ นังกระเช้
่
ำลอยฟ้ ำแบบเปิ ดประทุนแห่ งแรกของโลก
อิตำลี ควำมงำมที่แอบซ่ อน ณ อุทยำนแห่ งชำติ โดโลไมท์ – ชมเมืองสุดปลำยแหลมอันงดงำม ซีรม์ ิโอเน่
ชื่นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิส และ ช้อปปิ้ งส่งท้ำย ณ มิลำน
ออกเดินทำงได้ต้ งั แต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป
*ท่ำนสำมำรถกำหนดวันออกเดินทำงเองได้ทุกวัน*
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์)
22.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวกให้ แก่ทุกท่าน
วันที่สองของกำรเดินทำง (2) ซู ริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิ รน์ - ยอดเขำชทำนเซอร์ฮำร์น
00.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 970
(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
06.55 น.
เดินทางถึงเมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธศี ุลกากร และด่านตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมทั้งรับ
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านท่องเที่ยวชมเมืองลูเซิ รน์ (LUCERNE) เป็ นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็ น
3 เขตปกครอง เมืองที่เป็ นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็ น เมืองที่ได้รบั สมญำนำม
ว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์...

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในตาบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ
Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุ ต) การเดินทางโดยขึ้นกระเช้ า “Cabrio” กระเช้ าลอยฟ้ าเปิ ด
ประทุ น แห่ ง แรกของโลก (แถมมี 2 ชั้ น อี ก ต่ า งหาก” ที่ ค งมี ค วามหมายมาจากค าว่ า “Cabriolet” หรื อ
“Convertible” ซึ่งหมายถึง คล้ ายรถเปิ ดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านขึ้นรถราง

ที่มีอายุกว่า 100 ปี ไต่ข้ นึ เนินเขา สองข้ างกายท่านจะโอบล้ อมไปด้ วยทุ่งหญ้ า ฟาร์มสัตว์ เป็ นประสบการณ์ท่ยี าก
จะหาได้ ... จากนั้นเปลี่ยนเป็ นCabrio กระเช้ าลอยฟ้ า 2 ชั้น แห่ งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้ าที่พานักท่องเที่ยว
ทะยานขึ้น ภูเขา Stanserhorn ที่ระดับ แต่ เคเบิลคำร์สองชั้น ของทั้งสองแห่ งนี้ ไม่มีช้ันดาดฟ้ า เป็ นชั้นสองแบบ
ปิ ดด้ วยหลังคา Cabrio (แคบริโอ) จึงกลายเป็ นความพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ สมั ผัสวิวแบบไร้ ขอบเขต เมื่อขึ้น
สู่ยอดเขา ให้ ท่านได้ ชมความงามของเมือง ชทาน

ค่า
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่เมือง เอนเกลเบิรก์ อีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชั้นนาของสวิตเซอร์แลนด์ท่ตี ้ องหาโอกาสมาเยือนสัก
ครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ ๆกับ “ภูเขาทิตลิส” (Mount Titlis) ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับนา้ ทะเล
หนึ่งกว่ า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปั จจุ บันเมืองเอนเกลเบิร์กได้ กลายเป็ นอีกหนึ่งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่
ที่สดุ ในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้แล้ วเมืองเอนเกลเบิร์กยังเป็ นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ มาเยือนได้ ท้งั ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว...
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
HOTEL WALDEGG ENGELBERG หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) แองเกิลเบิรก์ - หุบเขำเวอร์ซสั ก้ำ – FOXTOWN FACTORY - ลูกำโน่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หุบเขำเวอร์ซสั ก้ำ (Verzasca Valley) หุบเขาที่เป็ นที่ต้งั ของ หมู่บ้านเวอร์ซัสก้ า ตั้งอยู่ใน
เขต Canton of Ticino ความงามอันซีนของบริเวณนี้ พิสจู น์ได้ จากทัศนียภาพที่รายล้ อมหมู่บ้าน ทั้งลาธารไหลผ่าน
โขดหินที่มีสสี นั งดงามตัดกับสีของนา้ ในลาธารที่มสี มี รกต จนได้ รับการยอมรับว่า "แม่นา้ ที่มคี วามใสที่สดุ แห่ งหนึ่ง
ในโลก" เมื่อมาถึงท่านจะได้ พบกับ Pont del salti สะพานหินโค้ งรูปร่างสะดุดตา ตั้งโดดเด่นคร่ อมแม่นา้ เวอร์ซัสก้ า

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ Fox Town Factory Stores เป็ นห้ าง Outlet ที่ครบครันมากที่สดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ ขาช้ อป
ที่น่สี บายใจได้ เพราะสามารถจ่ายเงินได้ ท้งั หน่วยเงินยูโรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสินค้ าแบรนด์ดงั ต่างๆไว้ มากมาย
มีท้งั หมดกว่า 160 ร้ าน แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel,

คำ่
ที่พกั

Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike,Fendi, Versace,Valentino และอื่นๆ อีกมากมาย... จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมือง มิลาน
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4) มิลำน - ซี รม์ ิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซี รม์ ิโอเน่ (Sirmione) เป็ นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อว่า
สวยงามและได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ด้ วยลักษณะภูมปิ ระเทศที่เป็ นแหลมยื่นเข้ าไปในทะเลสาบ
การ์ด้า (Garda Lake) ซึ่งเป็ นทะเลสาบนา้ จืด ที่เกิดจากนา้ แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีรม์ โิ อเน่จึงถูก
ล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบทั้งสองด้ าน และถึงแม้ ซีร์มโิ อเน่จะเป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่กม็ เี สน่ห์ดงึ ดูดใจนักท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี ซิร์มโิ อเน่อยู่บริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซียมิโอที่ย่ นื ออกไปในทะเลสาบจึงทาให้ มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ท่สี วยงามกว้ างไกล บริเวณเหนือสุดของเกาะนี้มซี ากปรักหักพังของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเที่ยว
สามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ท่นี ่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็ นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมันที่หลงเหลืออยู่

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมืองนี้เป็ นประตูส่อู ทุ ยานและเป็ นเมืองหลวงของ
ภูมภิ าค ทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้ อมรอบด้ วยแม่นา้ และภูเขาที่สวยงาม เป็ นเมืองที่ได้ ช่ อื ว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศอิตาลี นาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ Museo Archeologico dell’Alto Adige
เป็ นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใน Bolzano ที่ผ้ เู ข้ าชมจะได้ พบกับมัมมี่ Ö tzi ที่มชี ่ อื เสียงระดับโลกเพราะมีอายุ
มากกว่า 5.000 ปี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่มโี มเดล วีดโี อและมัลติมเี ดียแบบโต้ ตอบ ช่วยให้ คุณ
เข้ าใจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงช่วงราชวงศ์การอแล็งเฌียง ชัดเจนมากขึ้น

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้ำ

(5) โบลซำโน่ – ออร์ติเซ่ – อุทยำนโดโลไมท์ – ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –
เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ออร์ติเซ่ (ORTISEI) ศูนย์กลางอุทยำนโดโลไมท์ (DOLOMITES) ที่ถูกเทือกเขา
ล้ อมรอบ จากนั้นนาท่านขึ้นเคเบิลคำร์ SEISER ALM เพื่อไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์เทือกเขาโดโลไลท์ ซึมซับกับธรรมชาติของทุ่งหญ้ าเขียวขจี และ หุบเขาสีขาว ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ทั้งการเดินเขา ปั่นจักรยาน หรือจะเลือกนั่งรถม้ าชมบรรยากาศโดยรอบได้
อย่างเต็มที่

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่
ทางตอนเหนือของเมือง Cortina และมักจะเห็นในโปสการ์ดโดโลไมต์อยู่เสมอๆ มีฉากหน้ าเป็ นทะเลสาบและมี
เทือกเขาพร้ อมอาคารสีเหลืองๆ ซึ่งเป็ นสถานพยาบาล เป็ นฉากหลังที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส
(LAKE BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็ นอีกหนึ่งทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน นา้ สีทรอควอยส์
พร้ อมฉากหลังเป็ นภูเขาที่งดงาม เป็ นอีก 1 สถานที่ยอดนิยม อิสระให้ ท่านเที่ยวชม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือจะเลือกสนุกกับกิจกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อย่างใกล้ ชิด ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติ
น่ำ คอมปำสโซ่ (Cortina d’Ampezzo) เมืองสกี รีสอร์สอันโด่งดัง และเป็ นสถานที่เคยถ่ายทา เจสม์บอนด์ 007
สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง (6) เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง
เช้ า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือน
ใคร โดยใช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้ อยใหญ่กว่ า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย สปำเก็ตตี้ หมึกดำ

นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต
เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้ องพิ พากษาไปสู่คุก จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่ างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้ าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้ า
ผู้ครองนครเวนิสใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้ วคือ คาสโนว่ านั่นเอง นำท่ ำนถ่ำยรู ป
บริเวณ จัตุรสั ซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป”
จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม
ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามลาคลอง
ชมสองฟากฝั่งที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก
เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ งนครเวนิส, เข้ าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ้ งสินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้ วมูรา
โน่,หน้ ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้ าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้ บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

คำ่
ที่พัก

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
HOTEL DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7) เวนิส – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนู เอลที่ 2
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ มิลาน โดยรถไฟ... เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่ า “MILANO” เมืองใหญ่
อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางที่สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้ าชม มหำวิหำรดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สดุ แห่ ง
หนึ่งของโลก เริ่มสร้ างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า 427 ปี
การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรปู ปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น
บนยอดของวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่ มาดอนน่ าซึ่ง ตั้งเด่ นเป็ นสง่ าอยู่ โดยมีนัก
ประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็ น “วิหำรที่สร้ำงเลียนแบบเม่น ” เนื่องจากการ
ตกแต่ งด้ านนอกเต็มไปด้ วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็ นแบบเรียบง่ าย แต่ ทว่ าสง่ างามและกว้ างขวาง
สามารถรับผู้เข้ าชมได้ ถงึ 40,000 คน... อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก... ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ
เอ็มมำนู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ท่ที รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้
เป็ นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ านานา
ชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) มิลำน - กรุงเทพ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย ก่อนนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.05 น.
ออกเดินทำงจำกสนำมบินมิลำน ประเทศอิตำลี โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) กรุงเทพ
05.55 น.
ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำร สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำง (ท่ำนละ)
2-3 ท่ำน
4-5 ท่ำน
6-7 ท่ำน
8-9 ท่ำน
ผูใ้ หญ่
329,900.- 245,900.- 228,900.- 215,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
313,900.- 233,900.- 217,900.- 205,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
296,900.- 221,900.- 206,900.- 194,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 280,900.- 209,900.- 194,900.- 183,900.พักเดี่ยวเพิม่
37,000.37,000.- 37,000.37,000.กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่ำนละ
29,000.29,000.- 29,000.29,000.กรณีบินชั้นธุรกิจ ชำระเพิม่ ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ)
104,275.- 104,275.- 104,275.104,275.ประเภทผูเ้ ดินทำง

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นอัตรำค่ำบริกำร ในกรณีที่ผูเ้ ดินทำง ไม่ครบตำมกำหนด**
สมำชิกบัตรหลัก ลดท่ำนละ 3,000.- และ สมำชิกบัตรเสริมลดท่ำนละ 2,000.สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำง 2-5 ท่ำน บริกำร รถVAN 7 ที่นงั ่
สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำง 6-9 ท่ำน บริกำร รถ BENZ SPRINTER 16 ที่นงั ่
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
 “กำรจ่ ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี
บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่ อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัว ร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
หรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่ านผู้ เดิน ทางที่ป ระสงค์จ ะซื้อ ตั๋วเครื่อ งบินภายในประเทศเพิ่ ม เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่ า 10 วัน หากท่านเห็นว่ า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่ี
เกิด เหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุ ดงาน , การประท้ วง, การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ
, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ
คานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ า
ชมได้ แต่ ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสญ
ู หาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง
21. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

