
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สองประเทศที่เป่ียมไปด้วยควำมทนัสมัยและ ควำมงำมของธรรมชำติ  

ร่วมสมัผสัควำมโรแมนติกไปกบัรถไฟสำยโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปรำสำทชิลยองริมทะสำบเจนีวำ 

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญงำนและกำรบริกำรสดุประทบัใจ 

เหนอืระดบัดว้ยการเดินทาง โดยชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS) 

 

ก าหนดการเดินทาง   11-19 เมษายน 2561 

วนัพุธท่ี 11 เมษายน 2561  (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2) 

สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ  

 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2561  (2) กรุงเทพฯ – ปารีส – จิแวรน์ี –ย่านมองมารต์– ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง 

00.50 น. น ำคณะออกเดนิทำงสู่กรงุปำรีส  ประเทศฝรั่งเศส โดยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG930 

07.05 น. คณะเดินทำงถึงสนามบินชาเดอรโ์กล กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส (ใช้ระยะเวลำกำรเดนิทำง 11 ชั่วโมง 25 นำท)ี 

หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่ชื่อว่ำ จิแวร์นี 

(Giverny) น ำท่ำนชม บา้นโมเนต ์ศิลปินอมิเพรสชั่นนิสม์ที่โด่งดัง บ้ำนสองชั้นหลังนี้ ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้

นำนำชนิด รวมทั้งสวนที่สวยงำมอยู่ภำยในบ้ำน ซึ่งเป็นแรงบันดำลใจ ให้ศิลปินท่ำนนี้  สำมำรถตวัดปลำยพู่กนัให้

ออกมำเป็นภำพธรรมชำตอินังดงำม น ำท่ำนผ่ำนชม บ้ำนเมอืงเลก็ๆ ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนริมแม่น ำ้ ชมบรรยำกำศ หมู่ บ้ำน

ยุโรปสมยัโบรำณ ที่ดูสดใส เตม็ไปด้วยพันธไ์ม้นำนำชนิด เหมอืนว่ำ เรำเดนิอยู่ในท่ำมกลำงสวนแห่งธรรมชำต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมอืง   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงปำรีส เพ่ือเดินทำงไปยัง ย่านมองมารต์ ย่ำนที่ได้ชื่อว่ำเป็นย่ำนแห่งศิลปะ เพรำะ

อดีต เป็นย่ำนที่พักอำศัยและท ำมำหำงำนของเหล่ำศิลปิน จิตรกรชื่อดังมำกมำย ทั้ง ปีกสัโซ, ซัลวำดอร์ ดำลี, แวน

โก๊ะ, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็นต้น... น ำท่ำนชม วิหารพระหฤทัย Sacre-Coeur โบสถ์สมัยใหม่สไตล์ roman - 

Byzantine ของกรงุปำรีส ค ำว่ำ coeur (หัวใจ) ในที่นี้หมำยถงึ Coeur de Jé sus (หัวใจของพระเยซเูจ้ำ) ชมควำมงำม

ของโบสถส์ขีำวสวยเด่นเป็นสง่ำบนเนินเขำมงมำร์ต น ำท่ำนชมควำมงำมของวิวสวยที่สดุของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ  

“เนินเขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวัตศิำสตร์ และเนินแห่งควำมฝันของบรรดำศิลปินทั้งหลำย ณ ที่แห่งนี้คอื ที่นัด

พบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มีกำรสร้ำงสรรคจ์ำกที่นี่เป็นจ ำนวนมำก... อสิระให้ทุกท่ำนได้

เพลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียงบริเวณจัตรุัสแตรร์ (Place de Tertre) สถำนที่รวมตวักนัของเหล่ำจิตรกร

อสิระที่รับจ้ำงวำดภำพเหมอืนให้เหล่ำนักท่องเที่ยว...  

 

 

 

 

 

 

หากมีเวลาพอ น ำช้อปป้ิงต่อ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) ย่ำนถนนออสแมนบูโลวำร์ดและสนิค้ำประเภทน ำ้หอม, เครื่องส ำอำง,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งกำยใน

ร้ำน Duty Free ที่คนืภำษีให้กบันักท่องเที่ยวโดยเฉพำะ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วย หอยเอสคำโก้ อำหำรขึ้นชื่อฝรั่งเศส 

ท่ีพกั  PULLMAN TOUR EFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัศุกรท่ี์ 13 เมษายน 2561 (3) พพิธิภณัฑลู์ฟ -ซิต้ีทวัร ์- ประตูชยั - หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่  พพิธิภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑท์ี่จัดว่ำใหญ่ที่สดุในโลก ทั้งตัวอำคำรสถำนที่และผลงำนที่น ำมำจัดแสดง 

ตัวตึกที่อยู่รำยรอบนั้นเคยเป็นพระรำชวังมำก่อนพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ เกบ็รวบรวมผลงำนมำกกว่ำ 400, 000 ชิ้ น แต่

น ำมำจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่ำนั้น ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกนัมำออกแสดง ตวัทำงเข้ำโดดเด่นด้วย 

ปิรำมิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถำปนิกเชื้ อสำยอเมริกัน-จีน... ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรชม

ผลงำนด้ำนศิลปะจำกทั่วโลก และที่ส  ำคญัที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำน

อันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่  ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ นอกจำกนี้ ยังมี

ผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด  The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน 

(Liberty Leading the People) ผลงำนที่เย่ียมยอดของ เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถงึกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย STEAK 

น ำท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณส์ ำคญัของนครปำรีส ให้ท่ำนได้มปีระสบกำรณอ์นัน่ำประทบัใจ

ของมหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอนัน่ำประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตรุัสคองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระ

เจ้ำหลุยส์ที่ 16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) 

ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มบีัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็นเกยีรตแิก่กองทพัของตนที่มชีัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของ 

นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมนัอสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย จำกนั้นชมถนนสำยโร

แมนตคิอนัมชีื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสยีง 

สองข้ำงทำงเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนบันเทงิชื่อดังตลอดควำมยำว

เกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร DRAGON ELYSEES บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน 

ท่ีพกั  PULLMAN TOUR EFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัเสารท่ี์ 14 เมษายน 2561   (4) ปารีส - รถไฟหวักระสุน – เจนีวา – อานซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึ สถำนีรถไฟ GARE DE LYON 

09.15 น. น ำทุกท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองเจนีวา โดยรถไฟ TGV(ชั้น 2) เพ่ือให้ท่ำนได้สมัผสัควำมเรว็ของรถไฟที่อดตีเคย

เป็นรถไฟที่เรว็ที่สดุในโลก TGV (Train à  Grande Vitesse) สมัผสัฝีจักรอนัทรงพลงัด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 

กโิลเมตร ต่อชั่วโมงนับเป็นกำรเดนิทำงมติใิหม่ของรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย... ใช้ระยะเวลำประมำณ 3 

ชั่วโมง  

12.16 น. เดนิทำงถงึ เมืองเจนีวา เมอืงที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงนำนำชำต ิ(Global City) เนื่องจำกเป็นที่ตั้งขององคก์ร

ระหว่ำงชำตสิ ำคญัๆ หลำยองคก์ร 

** หมำยเหต ุเที่ยวของรถไฟ TGV อำจมกีำรเปล่ียนแปลง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั **  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน 

น ำท่ำนเดินทำงถึง เมืองเจนีวา เป็นเมืองที่ได้รับสมญำ นำมว่ำ “เมืองหลวงแห่งสนัติภำพของโลก” นั่งรถผ่ำนชม

ที่ตั้งขององค์กำร ผ่ำนชมศำลำกลำงเมืองเจนีวำที่มคีวำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี, โรงอปุรำกร, มหำวิทยำลัยเจนีวำ และ

ชมทัศนียภำพรอบ ทะเลสำบเจนีวำ ซึ่ งมีน ้ำพุที่มีควำมสูงถึง 390 ฟุต และถ่ำยภำพที่ระลึกกับนำฬิกำดอกไม้

สญัลักษณ์แห่งกรุงเจนีวำ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอานซี หรือ อนันองซี ANNECY (ใช้ระยะเวลำประมำณ 

45 นำท)ี ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอต-ซำววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลำงเมอืงนั้นถอืว่ำเป็นส่วนที่โดดเด่น

ของเมอืงเนื่องจำกยังคงควำมเป็นเมอืงยุคกลำงและยังเป็นที่ตั้งของปรำสำทโบรำณ (Annecy Castle) จำกศตวรรษที่ 

14 มีคลองขนำดเล็กไหลผ่ำนใจกลำงเมือง นอกจำกนี้ แล้วบริเวณใจกลำงคลองยังเป็นที่ตั้งของปำเลส์เดอไลล์ 

(Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่ำ" เป็นสญัลักษณข์องเมอืงอนัซีและเป็นหนึ่งในอนุสรณส์ถำนที่ถูกถ่ำยภำพมำกที่สดุของ

ฝรั่งเศส  

 

 



  

 

 

ไม่พลำดไปเยือน มหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี  (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหำวิหำรนิกำย

โรมนัคำทอลิกและเป็นอนุสำวรีย์แห่งชำตทิี่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของฝร่ังเศส ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนัมหำ

วิหำรแห่งนี้ ได้กลำยเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกแห่งหนึ่งของจังหวัดโอต-ซำวัว และของ

แคว้นโรนำลป์ อสิระให้ท่ำนเดนิชมเมอืงตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพ้ืนเมอืง (3-COURSE MEAL)  

ท่ีพกั  L’IMPERIAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 15 เมษายน 2561  (5) เมืองอานซี – ชาโมนีซ ์มงตบ์ล็อง – เมืองชาโมนีซ ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองชำโมนิกซ์ ซึ่งเป็นบริเวณพรมแดนสวิสฯ-ฝรั่งเศส หมู่บา้นชาโมนีซ์-มงต์บล็อง

(Chamonix–Montblanc) ประตูด่ำนสดุท้ำยที่เปิดเข้ำสู่ยอดเขำมงตบ์ลอ็งซึ่งเป็นภเูขำสงูที่สดุในหมู่เทอืกเขำแอลป์

ของยุโรปและมคีวำมสงูอนัดบัที่ 11 ของโลก น ำท่ำนนั่ง เคเบิลไฟฟ้าข้ึนสู่ ยอดเขามองบลงัค ์เมื่อเคเบิ้ลขึ้นไปแล้ว

จะได้เหน็วิวด้ำนหลังอันสวยงำม และสมัผัสขุนเขำสขีำวโพลนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จำกนั้นพบกบัจุดชมวิวที่

สวยงำมสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพของเทอืกเขำแอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนำนเพลิดเพลินกบักจิกรรมบนสำย

หิมะที่ได้สมัผสัหิมะขำวโพลนตลอดปี... 

(หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยท ำให้ไม่สำมำรถขึ้นยอดเขำมองบลังค์ได้ ขออนุญำตน ำท่ำนขึ้นรถไฟ 

MONTENVERS สู่จุดหนึ่งที่น่ำสนใจ “Mer de Glace” ธำรน ำ้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุของฝร่ังเศส โดยธำรน ำ้แขง็มคีวำม

ยำว 7 กโิลเมตรและหนำ 200 เมตร Mer de Glace มอีกีชื่อที่เรียกกนัว่ำ “Sea of Ice” ระหว่ำงทำงนั่งรถไฟ ท่ำน

สำมำรถชมวิวควำมสวยงำมของเทอืกเขำที่สลับไปมำระหว่ำงทำง จำกนั้นน ำท่ำนลงลิฟท ์ต่อไปเพ่ือชม ถ ้าน ้ าแข็ง 

อนังดงำม จำกนั้นน ำท่ำนนั่งรถไฟกลับมำยังสถำนีเดมิ (การเดินทางลงไปชมธารน ้ าแข็งอยา่งใกลชิ้ด จ าเป็นตอ้ง

เดินลงบนัได ประมาณ 300 ขั้น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

อสิระให้ทุกท่ำนได้เดนิเย่ียมชมเมอืงตำมอธัยำศัย ชาโมนิกซ์ ที่บ้ำนเรือนสองฟำกฝั่งแม่น ำ้อำร์ฟเป็นตกึเก่ำแก่อำยุ

หลำยร้อยปี แต่ยังรักษำสภำพไว้ดีเย่ียมและตกแต่งอย่ำงสวยงำมให้ดูใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลำ ตัวอำคำรทำสใีหม่



  

เสมอ บำงหลังเขียนตึกเป็นภำพสำมมิตเิล่ำเร่ืองผู้คนที่นั่งกนิดื่ม พูดคุย และใช้ชีวิตกนัอยู่ตำมถนนหนทำงรำวกบัมี

ชีวิตจริงๆ ระเบียงอำคำรทุกหลังแทบไม่มีแห่งใดเลยที่ไร้ดอกไม้สีสวยสดใสบำนสะพร่ังอยู่ในฤดูร้อน จัตุรัสกลำง

ชุมชนกน่็ำรักโรแมนตกิที่ใครได้มำเยือนกจ็ะหลงรักตดิอกตดิใจกนัทุกคน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร LE BISTROT บริการท่านดว้ย 3 COURSE MEAL                

ท่ีพกั   BOUTIQUE HOTEL LE MORGANE (OVER NIGHT BAG) หรือเทียบเท่า  

 

วนัจนัทรท่ี์ 16 เมษายน 2560  (6) ชาโมนิกซ ์– ชมวิว Sunnegga Paradise –  เมืองเซอรแ์มท 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เซอรแ์มท หมู่บ้ำนเลก็ๆ ในอ้อมกอดของขนุเขำทำงตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อยู่สงูกว่ำ

ระดับน ำ้ทะเล 1,600 เมตร มีอำกำศหนำวเยน็ตลอดปี เป็นเมืองที่เป็น Car Free คือไม่อนุญำตให้มีรถยนต์ที่ใช้

น ำ้มนัวิ่ง มเีพียงจักรยำน บริกำรรถม้ำ หรือรถคนัเลก็ๆ ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น ถอืว่ำเป็นเมอืงปลอดมลพิษที่สวย

สดุแห่งหนึ่งของโลก เมอืงเซอร์แมทนี้  เป็นหน้ำด่ำนในกำรขึ้นไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์น อนัเป็นยอดเขำสวยสดุแห่ง

เทอืกเขำแอลป์และสญัลักษณข์องสวิตเซอร์แลนด ์ซึ่งถอืเป็นสวรรคข์องนักสกจีำกทั่วโลก... 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิว ยอดเขามทัเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงำมอกีจุดหนึ่งของเมืองแซร์มัทท ์“ซุนเนกกา” ด้วยควำม

สงู 2288 เมตร กำรขึ้นไปยัง ซุนเนกกำ นั้นเรำจะนั่งรถรำงใต้ดนิลอดอโุมงคข์ึ้นไป เมื่อขึ้นไปถงึยัง ซุนเนกกำ ท่ำน

จะได้พบกับร้ำนอำหำร ที่มีระเบียงนั่งพัก นั่งรับประทำนอำหำรพร้อมชมวิวยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น จำกจุดนี้ ... 

จำกนั้นท ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทะเลสาบเลซี จุดที่ท่ำนจะได้พบกบัวิวที่งดงำมที่สดุของยอดเขำมทัเทอร์ฮอร์น ที่เบื้องหน้ำ

คอื ทะเลสำบ และฉำกหลังเป็น ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ด้วยวิวที่งดงำมเช่นนี้  กลำยเป็นจุดที่เหล่ำนักถ่ำยภำพ และ

กำรท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด ์ใช้เป็นภำพโปรโมตกำรท่องเที่ยวที่เรำได้เหน็กนั 
  

 

 

 

 

ได้เวลำอนัสมควร อสิระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำย ณ ถนน Bahnhofstrasse ถนนที่สองข้ำง

ทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนขำยของที่ระลึก บ้ำนเมืองส่วนใหญ่ในเมืองเซอร์แมท ส่วนใหญ่จะ

สร้ำงในสไตล์ของสวิสชำเล่ย์ ด้ำนล่ำงมักเป็นร้ำนขำยของ ชั้นบนจึงเป็นที่พักอำศัยเมื่อเดินไปเร่ือยๆ จะถึงถนน 

Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน ำ้พุ Ulrich Inderbinen ที่สร้ำงไว้เพ่ือเป็นเกยีรตแิก่นักปีนเขำระดบัต ำนำน... 

 

 

 



  

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ภัตตำคำร JULEN ภัตตำคำรที่มบีรรยำกำศแสนอบอุ่น เป็นกนัเอง เสร์ิฟท่ำนด้วยเมนูพ้ืนเมอืง  

 เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน ำ้ย่อยอย่ำง ราแคล็ต ชีสเนื้อแขง็ชั้นดทีี่ถูกน ำมำอุ่นให้ละลำยและน ำมำรับประทำนกบัมนัฝร่ัง 

แตงกวำดอง จำกนั้นเสริฟ์ เสตก็เนื้อลูกววั และปิดท้ำยด้วยของหวำน  

ท่ีพกั HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT หรือเทียบเท่า  

 

วนัองัคารท่ี 17 เมษายน 2561   (7)  กราเซีย เอกเพรส – อนัเดอรแ์มท – ลูเซิรน์ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงไปยังสถำนีรถไฟเพ่ือนัง่ รถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่ำนจะได้สมัผัส

ทัศนียภำพควำมงดงำมตลอดสองข้ำงทำง (ใช้เวลำโดยสำรประมำณ 2 ชม.) ท่ำนจะได้ดื่มด ่ำกับธรรมชำติอัน

บริสทุธิ์ของเทอืกเขำแอลป์ ทุ่งหญ้ำ บ้ำนเรือนแบบสวิสชำเล่ต ์รถไฟพำท่ำนลอดอุโมงค์ที่มีควำมยำวกว่ำ 15.5 กม. 

จนถงึ เมืองอนัเดอรแ์มท เมอืงชุมทำงของรถไฟสำยกลำเซีย เอก็ซเพรส...  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมอืง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด ์ที่ถูกห้อมล้อม

ไปด้วยทะเลสำบ ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ารอยส ์

(Reuss River) อนังดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำที่เก่ำแก่ที่สดุในยุโรป 

สร้ำงขึ้นเมื่อ คศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว  และให้ท่ำนได้

เพลิดเพลินกบักำรซื้ อสนิค้ำมำกมำย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, เกอร์แลง, เอม็บำสซี่ 

ร้ำนขำยของที่ระลึกร้ำนชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้ำชั้นดทีี่มชีื่อเสยีงตำมอธัยำศัย 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้วย ฟองดูวส ์อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส  

ท่ีพกั   RADISSON BLU HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัพุธท่ี 18 เมษายน 2561  (8) ลูเซิรน์ - ซูริค - สนามบิน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น ำท่ำนเดนิทำงสนำมบนิซรูิค เพ่ือเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND คนืภำษีก่อนกำร

  เชค็อนิ  

12.30 น.  ออกเดนิทำงกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG971 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 19  เมษายน 2561  (9) กรุงเทพฯ  

05.30  น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

 

 



  

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 288,800.-  285,800.- 286,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 274,800.- 271,800.- 272,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 259,800.- 256,800.- 257,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 245,800.- 242,800.- 243,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

2858 

2718 

2568 

2428 

400 

1858 

2858 

2718 

2568 

2428 

400 

1858 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่านละ 5,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 



  

เงื่อนไขการช าระเงิน:  ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท 

     ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วัน 

• สำมำรถช ำระค่ำมดัจ ำผ่ำนทำงเวบ็ไซดไ์ด้ www.leelwadee.holiday 

• ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

• ช ำระโดยเงินสด 

• ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ชื่อบญัชี        บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 
หมายเหตุ  

• รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ เดินทำงเป็นส ำคัญ  เนื่องจากการ

ท่องเท่ียวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำ

ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ 

เมอืงพิจำรณำแล้ว  

• ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ 

อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผู้โดยสำรเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมอืง ให้กบัชำวต่ำงชำต ิหรือ คน

ต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

1.  หนังสอืเดนิทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน (มหีน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลงัสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยดเ์ท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน วนัเข้ำท ำงำน และวนัที่ 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนงัสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบวุ่ำไปต่ำงประเทศ) กรณเีกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสยี

ภำษ ี

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนงัสอืรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละ

สถำนฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงนิฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนงัสอืรับรองกำรันตโีดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะ

ออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.

ส ำเนำบตัรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสตูบิตัร ในกรณทีี่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคญัสมรส , หรือหย่ำ (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคญัเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณทีี่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทำงกบับดิำและมำรดำ หรือ เดนิทำงไปกบั

ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วซ่ีำหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทำงไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมดัจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวซ่ีำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มคีวำมประสงคจ์ะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมใิช่

กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่

ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเนื่องมำจำกเหตผุล

ส่วนตัวของท่ำนผู้ เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำง

เสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดนิทำงที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภำยในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำร

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้

เดินทำงซื้ อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำ

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก



  

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิด เหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย  อำทิ  กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดห ยุดงำน , กำรประท้วง, กำรจลำจล , ภั ย

ธรรมชำติ, อบุตัิเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่ำช้ำหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวได้ 

โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวำมยินดทีี่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 


