
 

 

 

 

 

น ำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเสน้ทำงทีแ่ตกต่ำง กบักำรลดัเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ 

สวิตเซอรแ์ลนด ์นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำแบบเปิดประทุนแห่งแรกของโลก 

อิตำลี ควำมงำมที่แอบซ่อน ณ อุทยำนแห่งชำติ โดโลไมท ์– ชมเมืองสุดปลำยแหลมอนังดงำม ซีรม์ิโอเน่ 

ชื่นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนสิ และ ชอ้ปป้ิงส่งทำ้ย ณ มิลำน 

ออกเดินทำงไดต้ั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไป 

 

*ท่ำนสำมำรถก ำหนดวนัออกเดินทำงเองไดทุ้กวนั* 

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์    

22.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D  

สายการบนิไทย โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   (2)   ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ – ลูเซิรน์ - ยอดเขำชทำนเซอรฮ์ำรน์ 

00.35 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซรูิค สวิตฯ  โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 970 

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

06.55 น.  เดินทางถงึเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ หลังจากผ่านพิธศีุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมอืงพร้อมทั้งรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านท่องเที่ยวชมเมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 

3 เขตปกครอง เมอืงที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองท่ีไดร้บัสมญำนำม

ว่ำถูกถำ่ยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด.์..  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ 

Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การเดินทางโดยขึ้ นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิด

ประทุนแห่งแรกของโลก (แถมมี 2 ชั้ นอีกต่างหาก” ที่คงมีความหมายมาจากค าว่า “Cabriolet” หรือ 

“Convertible” ซึ่งหมายถงึ คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านขึ้นรถราง
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ที่มีอายุกว่า 100 ปี ไต่ขึ้นเนินเขา สองข้างกายท่านจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ฟาร์มสตัว์ เป็นประสบการณ์ที่ยาก

จะหาได้... จากนั้นเปล่ียนเป็นCabrio กระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้าที่พานักท่องเที่ยว

ทะยานขึ้น ภเูขา Stanserhorn ที่ระดับ แต่ เคเบิลคำรส์องชั้น ของทั้งสองแห่งนี้  ไม่มีชั้นดาดฟ้า เป็นชั้นสองแบบ

ปิดด้วยหลังคา Cabrio (แคบริโอ) จึงกลายเป็นความพิเศษที่นักท่องเท่ียวจะได้สมัผสัวิวแบบไร้ขอบเขต เมื่อขึ้น

สู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมความงามของเมอืง ชทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เอนเกลเบิรก์  อีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชั้นน าของสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสัก

คร้ัง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกบั “ภเูขาทติลิส” (Mount Titlis) ภเูขาที่มียอดสงูจากระดับน า้ทะเล

หนึ่งกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิร์กได้กลายเป็นอีกหนึ่งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่

ที่สดุในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์  นอกจากนี้ แล้วเมืองเอนเกลเบิร์กยังเป็นเสมือนแม่เหลก็ที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว... 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั   HOTEL WALDEGG ENGELBERG หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3)  แองเกิลเบิรก์ - หบุเขำเวอรซ์สักำ้ – FOXTOWN FACTORY - ลูกำโน่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำเวอรซ์สักำ้ (Verzasca Valley) หุบเขาที่เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านเวอร์ซัสก้า ตั้งอยู่ใน

เขต Canton of Ticino ความงามอนัซีนของบริเวณนี้  พิสจูน์ได้จากทศันียภาพที่รายล้อมหมู่บ้าน ทั้งล าธารไหลผ่าน 

โขดหินที่มีสสีนังดงามตัดกบัสขีองน า้ในล าธารที่มสีมีรกต จนได้รับการยอมรับว่า "แม่น า้ที่มคีวามใสที่สดุแห่งหนึ่ง

ในโลก" เมื่อมาถงึท่านจะได้พบกบั Pont del salti สะพานหินโค้งรปูร่างสะดุดตา ตั้งโดดเด่นคร่อมแม่น า้เวอร์ซัสก้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู่ Fox Town Factory Stores เป็นห้าง Outlet ที่ครบครันมากที่สดุในสวิตเซอร์แลนด ์ขาช้อป

ที่นี่สบายใจได้เพราะสามารถจ่ายเงนิได้ทั้งหน่วยเงินยูโรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสนิค้าแบรนดด์งัต่างๆไว้มากมาย 

มทีั้งหมดกว่า 160 ร้าน แฟชั่นแบรนดแ์นมชื่อดงัอาท ิเช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel,  

http://travel.mthai.com/


Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike,Fendi, Versace,Valentino และอื่นๆ อกีมากมาย... จากนั้นน า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืง มลิาน  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

ท่ีพกั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   (4)   มิลำน - ซีรม์ิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซีรม์ิโอเน ่(Sirmione) เป็นเมอืงเก่าแก่ มอีายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อว่า

สวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ด้วยลักษณะภมูปิระเทศที่เป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบ

การ์ด้า (Garda Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืด ที่เกดิจากน า้แขง็ละลายจากเทอืกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มโิอเน่จึงถูก

ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถงึแม้ซีร์มโิอเน่จะเป็นแค่เมอืงเลก็ๆ แต่กม็เีสน่ห์ดงึดูดใจนักท่องเที่ยวได้

ตลอดทั้งปี ซิร์มโิอเน่อยู่บริเวณเมอืงเก่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซียมโิอที่ย่ืนออกไปในทะเลสาบจงึท าให้มองเหน็ววิ

ทวิทศัน์ที่สวยงามกว้างไกล บริเวณเหนือสดุของเกาะนี้มซีากปรักหักพังของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเที่ยว

สามารถถ่ายภาพทวิทศัน์ที่น่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมฉีากหลังเป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมนัที่หลงเหลืออยู่  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่เมอืง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมอืงนี้ เป็นประตสูู่อทุยานและเป็นเมอืงหลวงของ

ภมูภิาค ทโีรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น า้และภเูขาที่สวยงาม เป็นเมอืงที่ได้ชื่อว่ามคุีณภาพชวีิตที่ด ี

ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศอติาลี น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ ์Museo Archeologico dell’Alto Adige 

เป็นพิพิธภัณฑโ์บราณคดใีน Bolzano ที่ผู้เข้าชมจะได้พบกบัมมัมี่ Ö tzi ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกเพราะมอีายุ

มากกว่า 5.000 ปี นอกจากนี้ ยังมกีารจัดแสดงนิทรรศการที่มโีมเดล วีดโีอและมลัตมิเีดยีแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณ

เข้าใจสมยัต่างๆ ตั้งแต่ยุคหินไปจนถงึช่วงราชวงศ์การอแลง็เฌียง ชัดเจนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรือระดบัเทียบเท่ำ 

  

 

 



วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5)  โบลซำโน่ – ออรติ์เซ่ – อุทยำนโดโลไมท ์– ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –  

                                           เมืองคอรติ์น่ำ คอมปำสโซ่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ออรติ์เซ่ (ORTISEI) ศนูย์กลางอทุยำนโดโลไมท ์(DOLOMITES) ที่ถูกเทอืกเขา

ล้อมรอบ จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบลิคำร ์SEISER  ALM เพ่ือไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้อมชมวิว

ทวิทศันเ์ทอืกเขาโดโลไลท ์ซึมซบักบัธรรมชาตขิองทุ่งหญ้าเขยีวขจี และ หุบเขาสขีาว ที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวั 

สนุกกบักจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย ทั้งการเดนิเขา ป่ันจักรยาน หรือจะเลือกนั่งรถม้าชมบรรยากาศโดยรอบได้

อย่างเตม็ที่ 

 

 

 

 

 

  

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่

ทางตอนเหนือของเมอืง Cortina และมกัจะเหน็ในโปสการ์ดโดโลไมตอ์ยู่เสมอๆ มฉีากหน้าเป็นทะเลสาบและมี

เทอืกเขาพร้อมอาคารสเีหลืองๆ ซึ่งเป็นสถานพยาบาล เป็นฉากหลังที่งดงาม จากนั้นเดนิทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส 

(LAKE BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็นอกีหนึ่งทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกนั น า้สทีรอควอยส ์

พร้อมฉากหลังเป็นภเูขาที่งดงาม เป็นอกี 1 สถานที่ยอดนิยม อสิระให้ท่านเที่ยวชม และ พักผ่อนตามอธัยาศัย 

หรือจะเลือกสนุกกบักจิกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอรติ์

น่ำ คอมปำสโซ่  (Cortina d’Ampezzo) เมอืงสก ีรีสอร์สอนัโด่งดงั และเป็นสถานที่เคยถ่ายท า เจสมบ์อนด ์007 

สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท ์อสิระท่านเที่ยวชมเมอืงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรือระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6)   เมืองคอรติ์น่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง  

เช้า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือน

ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 

118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำรโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย สปำเก็ตต้ีหมึกด ำ 



น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 

เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดท้าย

ระหว่างเดนิผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้   ซึ่งเชื่อมต่อกบั วงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจ้า

ผู้ครองนครเวนิสใน  อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น ำท่ำนถ่ำยรูป

บริเวณ จตุัรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” 

จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาณาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์ำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม 

ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามล าคลอง 

ชมสองฟากฝั่งที่สวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 

เช่น เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ชอ๊ปป้ิงสนิค้าของที่ระลึก อาทเิช่น เคร่ืองแก้วมูรา

โน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ที่พัก  HOTEL DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

   

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   (7)   เวนิส – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ มิลาน โดยรถไฟ... เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่

อนัดบัสองของประเทศอติาลี เมอืงแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดนิทางที่ส  าคญัเมอืงหนึ่งของยุโรป   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านเข้าชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่สมบูรณ์แบบที่สดุแห่ง

หนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสรจ็สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี 

การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมรีปูป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ชิ้น 

บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนัก

ประพันธช์าวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหำรท่ีสรำ้งเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการ

ตกแต่งด้านนอกเตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่าย  แต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง 

สามารถรับผู้เข้าชมได้ถงึ 40,000 คน... อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ 

เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้

เป็นประเทศอติาลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้วยสนิค้านานา

ชนิดทั้งแบรนดเ์นมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภาพของอติาลีเอง 

 

 

 

 

 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8)   มิลำน - กรุงเทพ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

13.05 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินมิลำน ประเทศอิตำลี โดยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง   (9)   กรุงเทพ 

05.55 น.  ถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง 
อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง (ท่ำนละ) 

2-3 ท่ำน 4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-9 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 329,900.- 245,900.- 228,900.- 215,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 313,900.- 233,900.- 217,900.- 205,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 296,900.- 221,900.- 206,900.- 194,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 280,900.- 209,900.- 194,900.- 183,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 37,000.- 37,000.- 37,000.- 37,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 29,000.- 29,000.- 29,000.- 29,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 104,275.- 104,275.- 104,275.- 104,275.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำง ไมค่รบตำมก ำหนด** 

สมำชิกบตัรหลกั ลดท่ำนละ 3,000.- และ สมำชิกบตัรเสริมลดท่ำนละ 2,000.- 

 

ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 2-5 ท่ำน บริกำร รถVAN 7 ท่ีน ัง่ 

ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 6-9 ท่ำน บริกำร รถ BENZ SPRINTER 16 ท่ีน ัง่ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

  “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 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 ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

http://www.leelawadee.holiday/


6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้า

ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 



20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 


