ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติกกับ 2 ประเทศในฝัน สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
พิชิตยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ช้อปปิ้งสินค้าสวิส โรแมนติกเมืองลูเซิร์น เมืองแห่งความสุข
นั่งรถไฟ TGV พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง
เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ชานาญงานและการบริการในแบบ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

กำหนดกำรเดินทำง 24 ธันวำคม 61 - 1 มกรำคม 62 สำหรับคณะเปำสือ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวำคม 2561 (1)
สนำมบิแม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย – สนำมบินสุวรรณภูมิ
17.45 น.
คณะออกเดินทำงพร้อมกัน ณ สนำมบินแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
19.05 น.
คณะเดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ คณะพักผ่อนตำมอัธยำศัย ณ เล้ำจ์ชั้นธุรกิจ
วันอังคำรที่ 25 ธันวำคม 2561 (2) สนำมบินสุวรรณภูมิ – เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – ชมเมือง – เมืองอินเทอร์
ลำเก้น
00.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
06.55 น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญ ศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคาที่
ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มีความเด่นในเรื่องเศรษฐกิจของ
โลกเลยที เดี ย วน าท่ า นชมจตุ รั ส Burkliplatz บริ เวณทะเลสาบซู ริ ค เป็ น จั ตุ รั ส ในเมื อ งซู ริ ค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นถนนเส้นสาคัญท่ามกลางขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม และใกล้กับทะเลสาบซูริค โดยสร้าง
ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1881 – 1887
12.00 น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น คอร์สเมนู
13.30 น.
จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) ใช้เวลำเดินทำง 1.30 ชั่วโมง เมืองที่มีทิวทัศน์อัน
งดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ
ที่จะทาให้ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี
18.00 น.
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วยเซ็ทเมนู
ที่พัก
VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA ( CONFIRMED)
https://www.victoria-jungfrau.ch/de

วันพุธที่ 26 ธันวำคม 2561 (3) อินเทอร์ลำเก้น - กรินเดอวำลด์ - ยอดเขำจุงเฟรำ – อินเทอร์ลำเก้น
07.30 น
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinderwald) ใช้เวลำเดินทำง 30 นำที หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็น
แหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่
สวยงามครั้งยิ่งใหญ่ และประทับใจ นาท่าน นั่งรถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถานีรถไฟสูงที่สุดของ
ยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้าทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe
และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ้ำน้ำแข็ง (ICE PALACE) ทีม่ ีอุณหภูมิต่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี
ชมรูปปั้นต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน้าแข็ง พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน้าแข็ง
ขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้
กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์
บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป (กิจกรรม
ต่ำงๆยังไม่รวมในค่ำทัวร์)

11.30 น
13.00 น.

14.00 น.

18.30 น.
พัก

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรสไตล์ยุโรป สเต็ก
นาท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว
เทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จาก
สองข้างทาง
จากนั้นนาท่านนเดินทาง สู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง เมืองที่มีทิวทัศน์อัน
งดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ
ที่จะทาให้ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูป กับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลำง
เมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ช็อคโกแลต,
มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ร้าน
ปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ ...

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส
VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA ( CONFIRMED)

https://www.victoria-jungfrau.ch/de

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวำคม 2561 (4) อินเทอร์ลำเก้น –ลูเซิร์น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เมืองซูริค – ชมเมือง
07.30 น.
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.30 น.
นาท่านสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปสวิต เพราะเป็น “เมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ” อดีตหัวเมืองโบราณ
ของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF OF
EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์
แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่
เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เป็นเมืองที่ มี
การรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น3 เขตปกครอง เมือง
ที่ เป็ น จุ ด หมายหลั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวที่ เดิ น ทางไปสวิส ฯ น าท่ า นชม
สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมี
ชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้า “รอยส์” (Reuss) ที่มี
อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ จากนั้นนาท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโต หรือ อนุเสาวรียร์ ปู
สิงโตหิ น เป็น อนุส าวรีย์ที่ ตั้งอยู่ใจกลางเมื องลูเซิร์น และเป็ น อนุ สาวรีย์ส าหรับทหารสวิสที่ ต ายในหน้ าที่ ที่
ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สาหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่
หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.1819-1821สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ
ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส...
12.00 น
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ภำยในโรงแรม Des Alps Hotel คอร์สเมนู
13.30 น.
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ /กือเบอลิน /เอ็ม
บาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก,ร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มี โดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ทาจากไม้ ทาอย่าง
สวยงามและประณีต
17.00น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ ศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคาที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มีความเด่นในเรื่องเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว
18.00 น.
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารไทย
ทีพัก

SHERATON HOTEL ZURICH

(Confirmed)

https://www.marriott.com/hotels/travel/zrhzs-sheraton-zurich-hotel/

วันศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2561 (5) เมืองซูริค – สถำนีรถไฟ – ปำรีส – ประเทศฝรั่งเศส – ช้อปปิ้ง - ปำรีส
06.30 น.
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ แบบ Set Box
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟซูริค ใช้เวลำเดินทำง 10 นำที
07.34น.
นำคณะนั่งรถไฟควำมเร็วสูง TGV (First Class) สู่สถำนีรถไฟเมืองปำรีส วิ่งด้วยควำมเร็ว 300 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
11.34น.
เดินทางถึงสนามนีรถไฟ Paris Gare Lyon
12.30น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมืององปารีส ช้อปปิ้ง ณ กรุงปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับใหล
19.00 น.
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร La Masion de Truffe คอร์สเมนู
ที่พัก
HOTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE CONFIRMED
https://hotelducollectionneur.com/en/ (Superior Rooms)

วันเสำร์ที่ 29 ธันวำคม 2561 (6) ปำรีส – แวร์ซำยส์ – พระรำชวังแวร์ซำยส์ – ปำรีส –พิพิธภัณฑ์ลูฟ - ปำรีส
07.00 น
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.30 น.
นาท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซำยส์ ใช้เวลำเดินทำง 45 นำที อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การ
ปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้
09.45น.
ให้ท่านได้เข้าชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versailles Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่อง
ว่าสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม
ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์
หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้ ท่านได้ ชมความงดงามของแต่ ละห้ อง อาทิ SALON OF WAR , SALON OF
PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นต้น

12.00 น.
13.00น.

14.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ore Restaurant คอร์สเมนู ทานประมาณ 1 ชั่วโมง
http://en.chateauversailles.fr/plan-your-visit/facilities/ore
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่าใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอาคารสถานที่และผลงานที่นามาจัด
แสดง ตัวตึกที่อยู่รายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวังมาก่ อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000
ชิ้น แต่นามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่น
ด้วยปิรามิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน-จีน...
เวลาเข้าชม ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานด้านศิลปะจากทั่วโลก และที่สาคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินชี่ ปริศนาภาพวาดที่
ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย อาทิ ภาพวาด The Last Supper, The Virgins of
the Rocks, ภาพเสรี ภ าพน าประชาชน (Liberty Leading the People) ผลงานที่ เ ยี่ ย มยอดของ เดอลาครั ว
(Delacroix) ที่แสดงถึงการปฏิวัติในฝรั่งเศส

19.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริกำรอำหำรค่ำ ณ ณ บริกำรท่ำนด้วย La Tour D’Argent มิชลินสตำร์
แห่งตำนำน ทานประมาณ 2 ชั่วโมง – 2.30 ชั่วโมง

ที่พัก

HOTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE CONFIRMED

https://hotelducollectionneur.com/en/ (Superior Rooms 30 Sqm)

วันอำทิตย์ที่ 30 ธันวำคม 2561 (7) ปำรีส –ประตูชัย – หอไอเฟล – ชองป์เอลิเซ่ – ปำรีส – ถนนช้อปปิ้งระดับโลก ห้ำงแกลเลอรี่ลำฟำแยต – ปำรีส
07.30น.
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.30 น.
นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพื่อ
เป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ่ง ใหญ่ดุจดั่งจอมจักรพรรดิ
โรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมจัตุรัสคองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ...
11.30น.
ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สาคัญของนครปารีส ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจ
ของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอันมีชื่อเสียง
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนราชดาเนิน ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง สองข้างถนนเป็น
ที่ตั้งของสานักงาน, สายการบิน , บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสอง
กิโลเมตร

13.30 น.
15.00 น.

19.00 น.
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย Thai Yim2
อิสระให้ท่านได้มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่โด่งดังของฝรั่งเศส ย่ำน ถนนออสแมนบูโลวำร์ด และ
สินค้าปลอดภาษีมากมายเป็นการส่งท้าย หรือให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่างแกลเลอรี่
ลำฟำแยต ฯลฯ จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็น
ต้นแบบถนนราชดาเนิน ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง สองข้างถนนเป็นที่ตั้งของสานักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน
, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร
บริกำรอำหำรค่ำ ณ บริกำรท่ำนด้วย Les Ombres คอร์สเมนูทานประมาณ 1.30 ชั่วโมง
http://www.lesombresrestaurant.mobi/
HOTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE CONFIRMED

https://hotelducollectionneur.com/en/ (Superior Rooms 30 Sqm)
วันจันทร์ที่ 31 ธันวำคม 2561 (8)
สนำมบินชำร์ลเดอโกล
07.00น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เช็คเอำท์ ออกจำกโรงแรมที่พัก
(น้องคังจะต้องออกจำโรงแรม 06.30น. โดยมีรถไปส่ง ที่สนำมบิน ไฟล์ทเดินทำง เครื่องออก 10.50น)
08.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามชาร์ เดอ โกล เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และ ทา Tax Refund ที่สนามบิน
13.05 น.
เดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 931
วันอังคำรที่ 1 มกรำคม 2562
(9)
สุวรรณภูมิ
06.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง
ท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้
แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษั ทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ เลือก
ตาแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ตาแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

