
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วในเสน้ทำงแสนสวย โดดเด่นดว้ยธรรมชำติ วฒันธรรม และสถำปัตยกรรมทีง่ดงำม  

อิ่มเอมกบัธรรมชำติทีถู่กรงัสรรคไ์ดอ้ย่ำงลงตวั ไรก้ำรปรุงแต่งจนท ำใหไ้ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก”  

ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ควรค่ำแก่กำรเยีย่มชมอย่ำงเต็มอิ่ม  

เดินทำงโดยกำรบินไทย พรอ้มอำหำร กำรบริกำร ทีพ่กัระดบัพรีเมีย่ม  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   14 เมษำยน – 22 เมษำยน 2561 

วนัเสำรท่ี์ 14 เมษำยน 2561   (1)  สุวรรณภูมิ  

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เจ้าหน้าที่ ท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อม

อ านวยความสะดวก ด้านกระเป๋าและสมัภาระแด่ท่าน 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 15 เมษำยน 2561    (2)  เวียนนำ - หบุเขำวำเคำ – MELK ABBEY – เมืองฮลัสตดัท ์

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ เวียนนำ เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG936 

07.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเวียนนำ เมอืงหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมรับสมัภาระเรียบร้อย   

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หุบเขำวำเคำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียและละแวก

ใกล้เคยีง แต่ส าหรับคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูสกัเท่าไรนัก มีแม่น า้ดานูบ แม่น า้สายส าคัญของดินแดนยุโรปตะวันออกตัด

พาดผ่านอยู่ภายในหุบเขาที่มคีวามงามตามธรรมชาต ิมีซากปราสาทโบราณอยู่บนเนินผา หมู่บ้านเลก็ๆ ริมฝั่งสองข้างทาง

ของแม่น า้เตม็ไปด้วยไร่องุ่นแบบขั้นบนัได ช่วงที่ทศันียภาพไร่องุ่นสวยงามมากที่สดุจะอยู่ระหว่างเมอืง Melk และ Krems 

น าท่านเข้าชม Melk Abbey ที่มีมหาวิหารสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสงูเด่นเป็นสง่าของเมือง มหาวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้น

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ที่อาจกล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดในออสเตรีย ภายในมหาวิหารสตีฟเมลค์ มีความสวยงาม

ของการตกแต่งอย่างหรหูรา ไฮไลทข์องที่นี่คอื ห้องสมุด ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เพดานวาดด้วยภาพเขยีน

สไตล์เฟสโก้... อสิระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเมอืงริมแม่น า้ดานูบ ที่โอบล้อมด้วยขนุเขาที่งดงาม... 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสตดัท ์เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มีความน่ารักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉากหลังที่เป็นภเูขาสูง 

เบื้องหน้าเป็นทะเลสาบอนัสงบนิ่ง บ้านเรือนตั้งลดหลั่นตามระดบัความสงู ให้ความรู้สกึเหมอืนสวนลอยฟ้าขนาดย่อม ทั้ง

ยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมอืงมรดกโลก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบ้านแต่ละหลัง ...  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  SEEHOTEL GRUNER BAUM BOUTIGUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัจนัทรท่ี์ 16 เมษำยน 2561  (3) เหมืองเกลือโบรำณ – มิวนคิ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

อสิระให้เกบ็ภาพความทรงจ า ณ ฮัลล์สตาทท์ จนเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือ

โบรำณ อายุมากกว่า 7,000 ปี และยังคงใช้เป็นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบัน น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนต่อด้วย

รถไฟฟ้า เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายแบบเดียวกบัคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใต้ดินของเหมืองเกลือและเข้าไปเรียนรู้กรรมวิธี

การผลิตเกลือและน า้เกลือตั้งแต่สมยัโบราณถงึปัจจุบนั จากนั้นกจ็ะให้ท่านได้สไลดล์งมาจากชั้นบนทลีะระดบั... 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้วยเมนู ปลำเทรำ้สย์่ำง   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ณ ถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นใน

ศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้  จตุรัสมาเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม

มากมาย รอบจัตุสรัสนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ส  าคญัของเมอืงมิวนิค ท่านสามารถมองเหน็ หอคอยอฐิ

คู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สญัลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค า... พร้อมถ่ายภาพกบั 

เฟรำเอ่นเคียรเ์ช่อ โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่  สร้างด้วยอฐิสแีดง สงู 99 เมตร เป็นสญัลักษณ์ที่ส  าคัญอกีแห่งหนึ่ง

ของมวินิค...  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์บาวาเร่ียน พร้อมเมนูขาหมู

เยอรมนัอนัเลื่องชื่อ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัอาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สวยงาม       

ท่ีพกั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเท่า  

 

วนัองัคำรท่ี 17 เมษำยน 2561  (4) มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– เมืองฟุสเซ่น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขา สู่ สะพำนควีนแมร่ี ซึ่งเป็นจุดชมวิว

ปราสาทที่ดีที่สุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชม

ทวิทัศน์อนังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน า้ล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ 

ปราสาทนี้ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์

ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสร์ิต ชมความ

งดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพ

นิยาย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณข์องสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณ ปราสาทนอยชวานสไตน์  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ฟุสเซ่น เมอืงเลก็ๆ ที่อบอวลไปด้วยความงามของธรรมชาตแิละบ้านเรือน ในสมยัก่อนเป็น

ทางเชื่อมระหว่างอติาลีเหนอืกบัเมอืง เอาร์กบูร์ก ของรัฐบาเยิร์น มอีายุมากว่า 700 ปี โดยตั้งอยู่สงูสดุในบาเยิร์นคอื 808 

เมตร จากระดับน ้าทะเล อดีตเคยเป็นที่พักตากอากาศของบิชอปแห่งเอาร์กบูร์ก ฟุสเซ่น เป็นที่รู้ จักอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสองปราสาทดงัอย่าง นอยชวานสไตน์ และโฮเฮนชวานเกา จากนั้นน าท่านเริ่มต้นชมบรรยากาศอนั

สวยงามของภูมิภาคบาวาเรียนอัลไพล์ ที่รอบๆ ท่านจะเต็มไปด้วย ภูเขา ทะเลสาบ ปราสาทแสนสวย พร้อมนิยาย

ปรัมปราที่จะมาคู่กบัปราสาทต่างๆ ถอืว่าเป็นภมูภิาคที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของเยอรมนี  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ท่ีพกั  HOTEL MULLER หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัพุธท่ี 18 เมษำยน 2561  (5) เมืองฟุสเซ่น – เมืองคอนสแตนซ ์ - เกำะไมเนำ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนสแตนซ ์(Konstanz) อกีหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง และน่ามา

เยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบ 

โบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของยุโรป น าท่านเข้าสู ่ เกำะไมเนำ (Mainau) หรือ เกำะ

พฤกษชำติไมเนำ หรือ เกำะดอกไม ้ไมเนำ (Blumeninsel Mainau) อกีหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสยีงมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศเยอรมนี โดยเกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของ ยุโรป  เป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่ง พฤกษชาต ิ

ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ดอกและไม้เมอืงร้อนที่มมีากกว่า 500 ชนิด น าท่านชม 

สวนพระราชวัง (Palace Gardens) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, Grand Duke of Baden 

 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้ ำตกไรน ์(Rhein Fall) เป็นน ้าตกที่เกิดจากแม่น ้าไรน์  เป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่

ระหว่างเมืองเลก็ๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กบั เมอืง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือ

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นชม ชไตน ์อมั ไรน ์(Stein am Rhein) โดยมีฐานะขึ้นกับเมือง Schaffhausen ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมอืงโบราณเลก็ๆ มแีม่น า้ไรน์ไหลผ่านกลางเมอืง และมถีนน สายหลักเพียงสายเดยีวอาคาร

บ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมมุีขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมกีารวาดภาพสนี า้ปูนเปียก fresco 

บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า บริเวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัสราธอส (Rathausplatz) มีน า้พุ

อยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอัศวินสวมเสื้ อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเกบ็ภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่

ได้  เมอืง ชไตน์ อมั ไรน์ ได้รับรางวัล เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างด.ี.. ได้เวลา

อนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ซรูิค ศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกจิของสวิตเซอร์แลนด์ 

  

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

ท่ีพกั  MARRIOTT ZURICH HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษำยน 2561  (6) ซูริค - กรุงเบิรน์ – ชมเมือง - อินเทอรล์ำเกน้ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงเบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ซึ่งชื่อของเมอืงเบริ์น (BERN) น าท่านชม บ่อหมี

สนี า้ตาล หรือ เบเรน็กราเบน็ “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น” ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมืองแห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก”

น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนาฬิกาไซท ์กลอ็คเค่นทาร์ม หอนาฬิกาที่มอีายุถงึ 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมง

เมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเตม็ไปด้วยร้าน

ดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทมีีระดับสงูสดุๆของเมืองนี้  ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาด

และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็คเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 

200-300ปี 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอัน

สวยงามที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจ

กลำงเมือง เลือกซื้ อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer, ชอคโกแลต, มีดพับ 

Victorinox ที่มีชื่อเสยีงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ช

โฮฟเฟอร์ และใกล้กนันั้นมคีาสโิน Kursaal ให้ส าหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอธัยาศัย... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

ท่ีพกั  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัศุกรท่ี์ 20 เมษำยน 2561  (7) อินเทอรล์ำเกน้ –กรินเดอวำลด ์– ยอดเขำจุงเฟรำ - เมืองลูเซิรน์ - ชมเมือง- ลูเซิรน์  

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเร่ิมต้นของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามคร้ังย่ิงใหญ่ และประทบัใจ น า

ท่าน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถานีรถไฟสงูที่สดุของยุโรปมคีวามสงูเหนือระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 

เมตร (11,398 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ ้ำน ้ ำแข็ง (ICE 

PALACE) ที่มีอุณหภูมิต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเกบ็รวบรวมสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปป้ัน

ต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักน า้แขง็ สัมผัสความงดงามของธำรน ้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที่

ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สดุใน

บรรดาทุ่งน ้าแขง็ของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และ

เพลิดเพลินกบักจิกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาท ิสโนว์บอร์ด, สนุัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากที่

ท าการไปรษณย์ีที่สงูที่สดุในยุโรป (กิจกรรมต่ำงๆ ยงัไม่รวมในค่ำทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา เสริ์ฟท่านด้วย Asian Menu  

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทอืกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอกีบรรยากาศหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนัแสนโรแมนตกิได้จากสองข้าง

ทาง น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น 

เมืองท่ีไดร้บัสมญำนำมว่ำถูกถำ่ยรูปมำกท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านชม สะพำนไมช้ำเปล สญัลักษณข์องเมอืง 

 ลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้ มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น ้า 

“รอยส์” (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ ชม อนุสำวรียสิ์งโต (Lion Monument) 

อนุสาวรีย์รปูแกะสลักสงิโตบนหน้าผาหิน เป็นสญัลักษณแ์ห่งความกล้าหาญ ซื่อสตัย์ และเสยีสละ... อสิระให้ท่าน 

 

 

 

 



 เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงที่มร้ีานตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั อาท ิบุคเคอเลอร์ / กอืเบอลิน /เอม็บาสซี่ ร้านขายของที่

ระลึก,ร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าชั้นดทีี่ม ีโดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ท าจากไม้ ท าอย่างสวยงามและประณตี... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารพ้ืนเมอืง   

ท่ีพกั   RADDISON BLU LUZERN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัเสำรท่ี์ 21 เมษำยน 2561  (8) ลูเซิรน์ - ซูริค - สนำมบิน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสนามบนิซรูิค เพ่ือเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ มเีวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คนืภาษีก่อนการเชค็อนิ  

12.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG971 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 22  เมษำยน 2561  (9) กรุงเทพฯ  

05.30  น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 176,500.- 173,500.- 174,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 167,500.- 164,500.- 165,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 158,500.- 155,500.- 156,500.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 141,500.- 138,500.- 139,500.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ประมำณ ท่ำนละ  85,000.- 85,000.- 85,000.- 

 

 

 

 



คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

กรณีบินชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

1735 

1645 

1555 

1385 

350 

1435 

850 

1735 

1645 

1555 

1385 

350 

1435 

850 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ชื่อบญัชี        บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 
 

 



หมำยเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  เนื่องจำกกำรท่องเท่ียวนี้ เป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ

ในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณ ีบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ  กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถานฑตูงดออกวีซ่า อนั

สบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้ เดนิทางซื้ อ

ตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั 

อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคนืเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลงัสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนงัสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วันเข้าท างาน และวันที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนงัสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนงัสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนงัสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสอืรับรองการันตโีดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออก

ค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบตัร

ประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณทีี่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณทีี่เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางกบับดิาและมารดา หรือ เดนิทางไปกบัท่านใด

ท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 


