
 

           

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำและทะเลสำบ ณ สวสิเซอร์แลนด์   

เที่ยวอินเทอร์ลำเก้น เมืองสวยที่ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน  ำ และฟ้ำครำม 

นั่งกระเช้ำสู่ ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น 

นั่งรถไฟสำย Top of Europe ขึ นสู่จุดที่สูงสุดยุโรปยอดเขำ จุงเฟรำ ยอร์ค  

ร่วมสัมผัสควำมโรแมนติกไปกับรถไฟสำยโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปรำสำทชิลยองริมทะสำบเจนีวำ 

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญงำนและกำรบริกำรสุดประทับใจ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    28 ธันวำคม 2560 - 5 มกรำคม 2561   

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60  (1) กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์ 

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั น 4 เคำน์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษํทคอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

 

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60     (2) ซูริค – ชำฟเฮำเซ่น – น  ำตกไรน์ – เบิร์น – เจนีวำ 

00.20 น.  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย เท่ียวบินที ่TG 970 

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมท้ังรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... นําท่านเดินทางไปชม น  ำตกไรน์ ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น พรมแดนระหว่างประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมัน นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของ

เมืองเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการท่ีท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ท่ี 5 แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัว

แรกท่ีท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน  ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่านได้

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก เมืองแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของ

สหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก” นําท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ 

กล็อคเค่นทำร์ม หอนาฬิกาท่ีมีอายุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาส

เซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าใน

อาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ นําชม เมืองเจนีวำ เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองค์การ

สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ นําท่านชม น  ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวัน

อากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติ และ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา อิสระให้เวลาท่านเดินเล่น 

ช้อปปิ้งในย่านช้อปปิ้งของเมืองเจนีวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื นเมือง (SET MENU)  

ที่พัก  HOTEL BRISTOL GENEVA หรือเทียบเท่ำ 

 

วันเสำร์ที่ 30 ธ.ค. 60 (3)  เจนีวำ – โลซำนน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลยอง – บริค 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โลซำนน์ (Lausanne) เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองท่ีประทับ

ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศำลำไทย 

ท่ีสวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมังค์... จากนั้นนําท่านทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เป็นเมืองท่ี “ชาลี แชป

ปลิ้น” ศิลปินตลกชื่อดังของโลกชื่นชอบ เค้าหลงรักเมืองแห่งนี้และใช้เวลาพักอาศัยในเมืองนี้กว่า 25 ปีจนกระท่ัง

เสียชีวิตท่ีนี่ ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของเค้าเพื่อรําลึกถึง อีกท้ังยังเป็นเมืองต้นกําเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้ 

 แบรนด์เนสเล่ย์อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) นําท่านเข้าชม

ปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ปรำสำทชิ

ลยอง (Chillon Castle) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่ง

นี้สร้างขึ้นใน  ศตวรรษท่ี 13 บนฐานเดิมของโรมัน เป็นท่ีอยู่



 

ของเคาร์ทแห่งซาวอย ตลอดช่วงยุคกลาง จากนั้นได้มีการผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครองหลายต่อหลายครั้ง ปราสาทชิ

ลยองแห่งนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมากสําหรับนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อลินค้าท่ี

ระลึกมากมายท่ีมีสัญลักษณ์ของปราสาทอยู่ด้วย เหมาะกับการเป็นของฝาก อาทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตาหมีในชุดเจ้าหญิง 

หรือ ชุดนักรบ, โมเดลปราสาท, ช็อคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมายทําเป็นรูปดาบอัศวิน เป็นต้น ... ก่อนนําท่านเดินทางสู่ 

เมืองบริค (BRIG) เมืองชุมทางใหญ่ของรถไฟ...  

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื นเมือง  

ที่พัก  HOTEL AMBASSADOR BRIG หรือเทียบเท่ำ 

 

วันอำทติย์ที่ 31 ธ.ค. 60   (4)   บริค – เซอร์แมท – กระเช้ำโรแตร์ – ยอดเขำแมทเทอฮอร์น – บริค 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองท่ียังรักษาความเป็นอยู่ของชาวสวิสท่ีรักอิสระ และความสงบไว้

ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศ เพราะเป็นเขตปลอดรถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ มีเพียงรถ

ม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นท่ีได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

นําท่านเปลี่ยนอริยาบถ นั่งกระเช้ำ สู่ยอดเขำ"แมทเทอร์ฮอร์น" (Matterhorn) ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 45 

นาที บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากท่ีสูงท่ีปกคลุมด้วยหิมะกว่า 200 ยอดของเทือกเขาแอลป์ มีเวลา

ให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะและชื่นชมบรรยากาศ นําท่านสู่จุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นยอดเขา “แมทเทอร์

ฮอร์น” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บริษัทสร้างภาพยนตร์พาราเม้าท์นําไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัท และวอลท์ดิสนีย์จําลอง

ไปเป็นสถานท่ีเล่นเกม "Matterhorn Bobsleds" ในดิสนีย์แลนด์ท่ีแคลิฟอร์เนีย  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บ

ภาพที่ประทับใจได้ตามอัธยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “ฟองดูร์บูกิยอง หรือ ฟองดูร์น  ำมัน”  

ที่พัก  HOTEL AMBASSADOR BRIG หรือเทียบเท่ำ 

 

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 61  (5) บริค – รถไฟกลำเซีย เอ็กซเพรส – อันเดอร์แมท – อินเทอร์ลำเก้น 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อ นั่ง รถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้สัมผัส

ทัศนียภาพความงดงามตลอดสองข้างทาง (ใช้เวลาโดยสารประมาณ 2 ชม.) ท่านจะได้ดื่มด่ํากับธรรมชาติอัน

บริสุทธ์ิของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ต์ รถไฟพาท่านลอดอุโมงค์ท่ีมีความยาวกว่า 15.5 กม. 

จนถึง เมืองอันเดอร์แมท เมืองชุมทางของรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซเพรส 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื นเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อันงดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบ

ล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้ําสีฟ้าครามสดใส

ของทะเลสาบท่ีจะทําให้ท่านรู้สึกสดชื่น อิสระให้ท่านหามุม

ถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ท่ีมีหิมะปก

คลุมอยู่ตลอดท้ังปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG 

หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลำงเมือง เลือก

ซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, 

Tissot, Tag Heuer เป็ น ต้ น ,  ช อ ค โก แ ล ต , มี ด พั บ 

Victorinox ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, 

นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันนั้นมีคาสิโน Kursaal ให้สําหรับ

ท่านท่ีต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย... 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

วันอังคำรที่ 2 ม.ค. 61 (6) อินเทอลำเก้น – กรินเดอวำลว์ – จุงเฟรำ – อินเทอลำเก้น 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมี

ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามคร้ังยิ่งใหญ่ และประทับใจ 

นําท่าน นั่งรถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล

ถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม 

ถ  ำน  ำแข็ง (ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต่ํากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดท้ังปี และเก็บรวบรวมสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ

เทือกเขา ชมรูปปั้นต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน้ําแข็ง พร้อมท้ังเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธาร

น้ําแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซึ่งมองเห็น

ได้กว้างไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571  เมตร สัมผัสความงดงามของธำรน  ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร์ (ALETSCH 

GLACIER) ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 

กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน้ําแข็งของเทือกเขาแอลป์ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้

ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด , สุนัขลากเลื่อน และไม่ควร

พลาดกับการส่งโปสการ์ดจากท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  

(กิจกรรมต่ำงๆยังไม่รวมในค่ำทัวร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

บ่าย นําท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mö nch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จาก

สองข้างทาง  



 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

วันพุธที่ 3 ม.ค. 61 (7) อินเทอลำเกำ้ - ลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเปล – สิงโตลูเซิร์น 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 นําท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองท่ีมีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครอง

เป็น 3 เขตปกครอง เมืองท่ีเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น  เมืองที่ได้รับสมญำ

นำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์”จากนั้นนําท่านสู่ ทะเลสำบลูเซิร์น ท่ีมีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่

แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปาก แม่น  ำรอยซ์ (Reuss river) เพ่ือน ำท่ำน

ล่องเรือ ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามได้จากตลอดสองข้างทาง โดยเมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีอยู่

ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่า มีอายุกว่า 500 ปีแล้ว  ส่วนท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองท่ีสร้างภายหลัง อาคาร

บ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง ในอดีตลู

เซิร์นเป็นเมืองเก่าท่ีปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ ค.ศ. 

1332 ให้ท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิร์น ท่ีได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

 นําท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพาน

ไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ํา “รอยส์” (Reuss) ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็น

สัญลักษณ์ของสวิสฯชม อนุสำวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน  ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ของทหารสวิสฯ โดยแกะสลักอยู่ริมหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งความ

กล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารรับจ้างชาวสวิสท่ีไปพลีชีพในการปกป้อง

พระราชวังตุย เลอรีย์ ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรั่งเศสในยุคการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส อิสระให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /เอ็มบาสซี่ ร้านขาย

ของท่ีระลึก,ร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีท่ีมี โดยเฉพาะกล่องดนตรีท่ีทําจากไม้ ทําอย่างสวยงามและ

ประณีต 

 ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก    RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม .ค. 61   (8)       ซูริค (สวิสฯ) - กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญ ศูนย์กลางการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนทองคําท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองท่ีมีความเด่น

ในเรื่องเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี ในสนามบิน อาทิ ชอคโกแลต 

นาฬิกา ฯ ก่อนเดินทางกลับ  

 

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชคอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินที่ TG 971 

 

วันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 61   (9)       ซูริค (สวิสฯ) - กรุงเทพฯ 

05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

ลีลำ ..... ที่เป็นตัวคุณ 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 179,900.- 176,900.- 178,400.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 170,900.- 167,900.- 169,400.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 160,400.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 151,400.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 34,000.- 34,000.- 34,000.- 

เดินทำงชั นธุรกิจ (ผู้ใหญ่) ช ำระเพ่ิมท่ำนละ (โดยประมำณ) 114,000.- 114,000.- 114,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

ชั นธุรกิจ (ผู้ใหญ่) 

1769 

1679 

1589 

1499 

250 

1429 

629 

1769 

1679 

1589 

1499 

250 

1429 

629 

 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 



 

อัตรำค่ำบรกิำรนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ  พร้อมภำษีสนำมบินทุก

แห่ง  

2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเปา๋เดนิทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทำ่นละ  1,000,000.- บำท 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย และค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. ค่ำภำษเีชื อเพลิงทีท่ำงสำยกำรบินอำจมกีำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก  

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :       ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 30,000. - บาท    

ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์  จ ากัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

 ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 ( เอ็กเชนทำวเวอร์ )   

บญัชีกระแสรำยวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
** การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

กำรยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมด 

หมำยเหตุ  :   

 รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำ

แลกเปลี่ยน …. โดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญท่ีสุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบนิ 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอ ที่ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึง่ หลงัจากท่ีได้สาํรองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินและ

ห้องพักโรงแรมต่างประเทศไวเ้รยีบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่

การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้

รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  45 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ

หรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทาง 

14.  บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 



 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ 

โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตําแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ

ตําแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อทำ่นจองทวัร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 


