
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเสน้ทำงแสนสวย ดินแดนที่อบอวลไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ห่งควำมงำม 

เยอรมนี ดินแดนแห่งปรำสำทเทพนิยำยและควำมทนัสมยั  มิวนิค - อูลม์ - สตุด๊กำรท์  

ฝรัง่เศส เสน้ทำงเมืองเล็กๆ แสนน่ำรกัแห่งแควน้อลัซำส  สตรำสบูรก์ ริคเวียร ์กอลมำร ์ 

สวิสเซอรแ์ลนด ์ธรรมชำติที่งดงำมอยู ่ณ ที่แห่งน้ี บำเซิล เบิรน์ อินเทอรล์ำเกน้ ยอดเขำจุงเฟรำ ลูเซิรน์  

อิ่มเอมกบัธรรมชำตทิี่ถูกรงัสรรคไ์ดอ้ยำ่งลงตวั ไรก้ำรปรุงแตง่จนท ำใหไ้ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก”  

ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ ์พรอ้มกำรบริกำร ในแบบ ลีลำ... ที่เป็นตวัคุณ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   28 ธนัวำคม 2561 - 6 มกรำคม 2562          

วนัศุกรท์ี่ 28 ธนัวำคม 2561  (1)  กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั)  

22.30 น.  คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C (ใกลป้ระตูหมำยเลข 2)  

สำยกำรบินไทย พบเจำ้หนำ้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรตำ่งๆ  

 

วนัเสำรท์ี่ 29 ธนัวำคม 2561 (2)           มิวนิค – โฮเฮนชวำนเกำ – นอยชวำนสไตน-์ มิวนิค - ชอ้ปป้ิง - มิวนิค  

00.50 น. น ำคณะออกเดินทำงสู ่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG924    

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั (ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 11 ชัว่โมง 25 นาที) หลงัผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์เดินทางลดัเลาะไปตามเสน้ทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมร่ี ซ่ึงเป็นจุด

ชมวิวปราสาทท่ีดีท่ีสุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ยท่ี์ประดับประดาไปด้วยดอกไม้

หลากหลายสี ชมทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเด่น มีทะเลสาบและธารน ้าลอ้มรอบ ภายในตวัปราสาท

ท่ีตกแต่งไวอ้ย่างอลังการ ปราสาทน้ีสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 รัชสมัยของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 ตาม

จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชารด์วากเนอร ์พระสหายคู่พระทยั ชม หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลล์

ท่ีใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต ชมความงดงามของปราสาทท่ียากเกินกว่าจะบรรยาย แมก้ระทัง่ราชา

การต์ูนวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้ าลองแบบไปเป็นปราสาทเทพนิยาย เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

 

 

 

 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เร่ิมจากโรงละครแห่งชำติเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิ

เลียนสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยแห่งหน่ึงของเมืองน้ี หรือจะเดินไปท่ี หอระฆังหรือที่

เรียกว่ำ Glockenspiel  ศำลำว่ำกำรเมืองหลงัใหม่ หรือ นอยเยอรทัเฮำส ์ (Neue Rathaus) จตุัรสัมาเรียมพลสั

เป็นท่ีตั้งรา้นขายของแบรนดเ์นมรำคำแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเท่ียวมาเดินเล่น

ถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัุรสัมำเรียน เป็นใจกลางเมืองเก่านักท่องเท่ียว

พลาดไม่ได ้ตุ๊กตาเตน้ร าท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถึงเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุก

วนัจะไดร้บัความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเน่ืองจากมีการแสดงการออกมาเตน้ของตุ๊กตา ณ หอระฆงั....  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร RATSKELLER RESTAURANT รา้นอาหารทอ้งถ่ินสไตลบ์าวาเร่ียน  

พรอ้มเมนูขาหมเูยอรมนัอนัเล่ืองช่ือ ใหท่้านไดอ้ิ่มอร่อยกบัอาหารในบรรยากาศการตกแต่งรา้นท่ีสวยงาม      

ที่พกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทียบเท่า  

 

วนัอำทิตยท์ี่ 30 ธนัวำคม 2561  (3)  มิวนิค - เมืองอลูม์ - มหำวิหำรแห่งอลูม์ - สตุด๊กำรท์  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอลูม์ (Ulm) เมืองท่ีเป็นบา้นเกิดของอลัเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสิกสท์ฤษฎท่ีีเป็นท่ี

ยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตรท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูท่าง

ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี โดยตวัเมืองอลูม์น้ันตั้งอยูใ่นรฐับาเดิน-เวือรท์เทมแบรก์ (Baden-Wurttemberg) ให้

ท่านไดช้ม วิหำรอลูม์เมอรมื์นสเตอร ์(Ulm Munster) วิหารท่ีมีช่ือเสียงและถือว่าเป็นโบสถท่ี์สงูท่ีสุดในโลกวดัได้

ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร วิหารเก่าแก่ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14 หรือราวๆปี 1377 และสรา้งแลว้

เสร็จเม่ือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ปี 1890 โดยวิหารน้ันตั้งอยูน่อกก าแพงเมือง...   

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสตุตการด์ เมืองใหญ่เป็นอนัดบัหก ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ท าใหเ้มืองแห่งน้ีกลายเป็นท่ีตั้งของบริษัทชั้นน า

ระดบัโลกอยา่ง พอรเ์ช่ ฮิวเล็ต-แพคการด์ และไอบีเอ็ม นอกจากน้ีสตุตการด์ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของเมืองท่ีมี

ธรรมชาติอนังดงาม...  



 

 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ถปอรเ์ช่ พิพิธภณัฑร์ถสุดหรู ซ่ึงมีความโดดเด่นดว้ยรูปลกัษณ์ของอาคารท่ีทนัสมยั 

โฉบเฉ่ียวเหมาะสมกบัเป็นพิพิธภณัฑร์ถสุดหรูระดบัโลก โดยตวัอาคารแห่งน้ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ออสเตรเลีย โดยเน้นกระจกใหเ้กิดแสงเงาทั้งกลางวนัและกลางคืน ส าหรบัภายในมีการจดัแสดงรถยนตพ์อรช์มา

กกว่า 80 รุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกอย่างรุ่น 365 จนมาถึงรุ่นใหม่ล่าสุด โดยแบ่งส่วนการจดัแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก 

คือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands นอกจากน้ียังมีส่วนจัดแสดงผลงานการออกแบบ

รถยนตข์องเฟอรดิ์นานด ์พอรช์ อีกดว้ย...  

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   

ที่พกั   HILTON GARDEN INN STUTTGART NECKARPARK หรือเทียบเทำ่  
 

วนัจนัทรท์ี่ 31 ธนัวำคม 2561 (4)  สตุด๊กำรท์ - สตรำสบูรก์ - ชมเมือง - สตรำสบูรก์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านชม เมืองสตรำสบูรก์ (Strasbourg) เมืองท่ีเรียกไดว้่ามี 2 วฒันธรรมคือ ฝรัง่เศสและเยอรมนี 

เน่ืองจากผลัดกนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา ระหว่างทางใหท่้านไดช่ื้นชมความงาม 

เมื่อมาถึงเปล่ียนบรรยากาศการชมเมืองสตราสบูรก์ผ่านการ ล่องเรือไปตำม แม่น ้ำอิลล ์(River Ill) ซ่ึงไหลผ่าน

ใจกลางเมืองไปทางทิศใต ้ใหท่้านไดช่ื้นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่เป็น

อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้สีสันสดใสท่ีตัวบา้นจะทาดว้ยสีหวาน สลับกบัคานสีน ้าตาลและประดับประดาเพิ่มความ

น่ารกัดว้ยกระถางตน้ไมห้น้าบา้นและหน้าต่าง เรียงรายอยูร่ิ่มฝัง่คลองเล็กๆ ...  

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพกบั สะพำนปงกูแวร ์(Ponts Couverts) สะพานคนเดินท่ีอดีตมีลกัษณะคลา้ยกบัสะพาน

เวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ ์ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลำ เปอรต์ิต ฟรองซ”์ และยอดของมหาวิหารนอรท์เทอ

ดามแห่งสตราสบูรกไ์ดอ้ยา่งชดัเจน... 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วนัองัคำรที่ 1 มกรำคม  2562 (5)  สตรำสบูรก์ - ริคเกอรเ์วียร ์- กอลมำร ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บำ้นริคเวียร ์(Riquewihr)  ในแควน้อลัซาส (Alsace) เมืองเล็กๆน่ารกัท่ีอยู่ในหุบเขาถูก

โอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นมีช่ือเสียงดา้นเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกดว้ย เน่ืองจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและภูมิประเทศ

ของเมืองท่ีอยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมี ช่ือเสียงอันดับต้นๆ  ของประเทศ 

นอกจากน้ันจะเห็นไดว้่าชาวบา้นทอ้งถ่ิน ยงัคงรกัษาสภาพบา้นเรือนแมแ้ต่อาชีพยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ ท า

ขนมทอ้งถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร ์(Colmar) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจคา้ไวน์ของฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ี

ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก ใหท่้านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านท่ีมีฉายาว่า    

เวนิสนอ้ย “Little Venice” ตั้งอยู่ติดกบัแม่น ้า Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนัโกธิค

และเรเนสซองส ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณข์องเมือง กอลมารต์ั้งอยูด่ว้ย ชมโบสถโ์ดมินิกนั (Dominican Church) โบสถซ่ึ์ง

เป็นหน่ึงในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง สรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14 มีภาพวาดท่ีมี

ช่ือเสียงประดบัอยู่ท่ีโบสถแ์ห่งน้ี คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มารติ์น ชอนเกาเออร ์

(Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษท่ี 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  BEST WESTERN GRAND HOTEL BRISTOL หรือเทียบเทำ่  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัพธุที่ 2 มกรำคม 2562   (6)  กอลมำร ์- บำเซิล (สวิตเซอรแ์ลนด)์ - เบิรน์  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล เมืองชายแดนท่ีเป็นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ สวิตเซอรแ์ลนด์-ฝรัง่เศส-

เยอรมนี จุดเช่ือมต่อน้ีเรียกว่า ไดเล็นเดอร์เอ็ค (Dreilan-ereck) บาเซิลเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมเคมีและ

ศูนยก์ลางธุรกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของสวิตเซอรแ์ลนด์  ชม ศำลำว่ำกำรเมือง ท่ีถือว่าเป็นจุดท่ีสวยงามท่ีสุดอีก

แห่งหน่ึงของโลก เป็นอาคารยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาเก่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ไดม้าจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่งชาริงเกนตั้งช่ือสัตวต์ัวแรกท่ีท่านพบขณะ

ออกล่าสตัว ์ชม บ่อหมีสีน ้ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์”  ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เมืองแห่งน้ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนไดร้บัการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ใหเ้ป็น 

เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ หอ

นาฬกิาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว”์ ใหดู้ทุกชัว่โมงเม่ือนาฬกิาตีครบเวลา จากน้ันใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัยา่น

การคา้มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมี

ระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนกรมักำสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์

บาร็อค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี... 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเทำ่  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัพฤหสับดีที่ 3 มกรำคม 2562   (7)  เบิรน์ - อินเทอรล์ำเกน้ - ยอดเขำจงุเฟรำ - อินเทอรล์ำเกน้  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรเชำ้ของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อนังดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูก

โอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใส

ของทะเลสาบท่ีจะท าใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน... น าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองกรินเดอวำลด ์(Grinderwald) หมู่บา้นกลางหุบเขาท่ีเป็น

แหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และ

เป็นจุดเร่ิมต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามครั้ง

ยิง่ใหญ่ และประทบัใจ น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้ นสู่สถานีบน ยอดเขำ

จุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือ

ระดบัน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร  ซ่ึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็น Top 

of Europe 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา เสิรฟ์ท่านดว้ยเมนู เอเชีย  

 จากน้ันน าท่านชม ถ ้ำน ้ำแข็ง (ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต า่กว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ชมรูปป้ันต่างๆท่ี

เกิดจากการแกะสลักน ้ าแข็ง พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ 

สนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง สฟริงซ ์SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด 

สัมผัสความงดงามของธำรน ้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การ 

UNESCO ใหเ้ป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน ้ าแข็งของ

เทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์

บอร์ด, สุนัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์จากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป (กิจกรรม

ตำ่งๆยงัไม่รวมในค่ำทวัร)์ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านนัง่รถไฟลงสู่เมืองอินเทอรล์าเกน้ อิสระใหท่้านหามุม

ถ่ายรูปกบัเทือกเขาจุงเฟรายอรค์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัศุกรท์ี่ 4 มกรำคม  2562   (8)  อินเทอรล์ำเกน้ - ลเูซิรน์ -ชมเมือง - ลเูซิรน์  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 เชา้น้ีใหอ้ิสระกบัทุกท่านในการพกัผ่อนตามอธัยาศัยภายในเมืองอินเทอร์ลาเกน้ ไม่ว่าจะเดินเล่นภายในเมือง   

จิบกาแฟยามเชา้ในบรรยากาศสบายๆ  หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิง

ใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นตน้, ชอค

โกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ท่ี

รา้นปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกลก้นัน้ันมีคาสิโน Kursaal ใหส้ าหรับท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตาม

อธัยาศยั... 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านนั่งรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เป็นเมืองท่ีมีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการ

ปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น  เมืองที่

ไดร้บัสมญำนำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอรแ์ลนด์” อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้น

ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเลอร ์/ กือเบอลิน /เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึก,รา้นช็อคโกแล็ต 

และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมี โดยเฉพาะกล่องดนตรีท่ีท าจากไม ้ท าอยา่งสวยงามและประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

ที่พกั    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเทำ่ 

วนัเสำรท์ี่ 5 มกรำคม 2562   (9)  ลเูซิรน์ - ซูริค - สนำมบิน - สุวรรณภมิู  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า TAX REFUND 

คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

13.15 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 971  

 

วนัอำทิตยท์ี่ 6 มกรำคม 2562   (10)  สุวรรณภมิู  

06.10 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ... 

 

  ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ... ที่เป็นตวัคณุ  

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งน้ี

เพื่อประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ นอยูก่บัช่วงเวลาเดินทาง 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำตอ่ทำ่น รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดทำ่นละ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 

- **ขอสงวนสิทธิเปล่ียนอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ทำ่น** 

- ** กรณีออกเดินทำง 10-14 ทำ่น ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพ่ิมค่ำบริกำรทำ่นละ 10,000 บำท 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1769 

1679 

1589 

1499 

400 

1449 

1769 

1679 

1589 

1499 

400 

1449 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่ำภำษี

สนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทำ่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทำ่นละ 4,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 



 

 

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

             ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั  

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั 

 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำร

ท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทัวรจ์ดัให้ ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยท่ี

จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วนั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ  ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ 

เมืองพิจารณาแลว้  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑตูงดออกวี

ซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยื่นวีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้ นไป)       

     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวันท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)  

.       กรณีเกษียณอายุ ใช ้ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน  

                          กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละ 

      สถานฑตู) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษ (ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและ

ระบุว่าจะ ออกค่าใช้จ่ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ยอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และ

เอกสารผูอ้อกค่าใชจ้่าย   

   1ส าเนาบตัรประชาชน  

   2.หลกัฐานการงาน  

   3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

   4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี  

   5. ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

   6. หนังสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ         

       เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยดึมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้ง

ความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนั

มิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใช้

รถเขน็ ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 

(กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือ

บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้

เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป

ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู ้เดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทัวร์

น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการ

ปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 



 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถ

เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน

สามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะ

ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง

เดินทาง 

21. เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


