
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำทำ่นทอ่งเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอติำลี – สวติเซอร์แลนด ์

เส้นทำงสดุโรแมนตกิ อติำเลียนริเวียร่ำ ควำมผสม  ผสำนอย่ำงลงตัวกบัสถำปัตยกรรมสดุคลำสสคิ 

เมืองแห่งสำย  น ำ้ เวนิส เมสเตร้ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่ำ ซิงเคว เทเร่ ปอร์โตชิโน่  มิลำน 

สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นรถไฟสู ่TOP OF EUROPE ลูเซิร์น สะพำนไม้ชำเปล ช้อปป้ิง  

บินตรงสะสมไมล์กบักำรบินไทย พร้อมที่พัก อำหำรและกำรบริกำรที่คุณประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 28 มีนำคม - 5 เมษำยน / 6 เมษำยน - 14 เมษำยน /  

11 เมษำยน - 19 เมษำยน** /27 เมษำยน - 5 พฤษภำคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 28 มีนำคม - 6 เมษำยน / 6 เมษำยน - 15 เมษำยน / 11 เมษำยน - 20 

เมษำยน** /27 เมษำยน - 6 พฤษภำคม 2561  

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ 



23.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอรส์ายการบิน 

Emirates ROW T ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 9 พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกแก่ทุกท่าน   

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) เวนิส เมสเตร ้– จตัรุสัซานมารโ์ค – ล่องเรือกอนโดล่า 

02.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK419 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่าง ชา้กวา่เวลาประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EK135  

13.25 น. ถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางโดย

รถโคช้ปรบัอากาศ ...  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่าน

ชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่

เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั่งท่ีบริเวณ ซานมาร์โค 

ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส  ชมสะพานถอนหายใ จ  

(Bridge of Sighs) แลว้เช่ือมต่อสู่ วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเว

นิสใน คาสโนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคย

กล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันพาท่าน 

ล่องเรือกอนโดล่า ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลดัเลาะไปตามล าคลอง ชมสองฝากฝั่งท่ีสวยงามและสุด

แสนโรแมนติก จากน้ันอิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส 

หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Cafe Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จากน้ันน าท่านล่องเรือกลบั

ขึ้ นสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถ่ิน 

ท่ีพกั  THE WESTIN EUROPA & REGINA VENICE  หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)  เวนิส - ปิซ่า - หอปิซ่า  - ฟลอเรน้ซ ์– จตัรุสัดูโอโม -  ฟลอเรน้ซ ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.).... หอเอนแห่งเมืองปิซ่าอัน

เล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ยุคกลาง เร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกั

ลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ นอีกจน

แลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ี หอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซ่ึง

เป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไม่

เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั ช่ือ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสไตลเ์อเชีย 

 น าท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแควน้ทอสคาน่า ท่ีมีเมืองฟลอเรน้ซ์ เป็นเมือง

หลวง  นครท่ีรุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแควน้ทสักานี และเป็นถึงเมือง

หลวงของราชอาณาจกัรอิตาลี ระหวา่ง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยูบ่นฝั่งแมน่ ้าอารโ์น มีประชากร

แค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่ดั้งเดิมในยุคกลาง เคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ,การเงิน และศิลป

วิทยาการ ภายใตก้ารปกครองของตระกูลเมดิชิ ตลอดระยะทางท่านจะไดส้มัผัสร่องรอยอารยธรรมของ

ชาวอีทรสักนั ท่ีอาศยัอยู่มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จนกระทัง่จกัรวรรดิโรมนัเขา้มาครอบครอง บา้นเร่ือง

ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสม ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรมและแหล่งผลิต

ไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี  น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่าของฟลอเรน้ซ์ ท่ีไดร้ับเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982   

 

 

 

 

 

 

 



 

เดินชมความสวยงามบริเวณ จตัุรสัดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่หรือฟลอเรน้ซ์ ท่ี

สวยงามและยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตน้แบบท่ี ไมเคิล แองเจลโล ไดใ้ชใ้นการออกแบบยอดโดมกลางมหา

วิหารเซนตปี์เตอรท่ี์กรุงโรม เดินชมจตุัรสัซิกนอเรีย ท่ีสวยงามดว้ยประติมากรรมมากมายท่ีตั้งเรียงราย

อยู่ดา้นหน้าของพระราชวงัเวคคิโอ เดินต่อจนถึงสะพานเก่า เวคคิโอท่ีทอดขา้มแมน่ ้าอารโ์น ซ่ึงอดีตเป็น

แหล่งขายทองค าท่ีเก่าแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดิมไวไ้ดอ้ยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถ่ิน 

ท่ีพกั HILTON FLORENCE METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)  ปิซ่า – อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ – ซานตา มารเ์กริตา้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแควน้ลิกูเรีย ท่ีเป็นย่านตากอากาศและรีสอรต์ ท่ีน่ีงดงาม

จนไดส้มญาว่า   อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศท่ีสวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่

ชายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวย

และหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิทัศน์ท่ีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่า

คึกคัก และหมู่บา้นท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนท่ีไดม้า

เยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนักประพนัธเ์อกชาวองักฤษ ชารล์ ดิกเกนส ์กล่าวว่า ชายทะเลระหวา่งเจ

นัวกบัสเปเชียน้ันเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในเขต

จงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดร้บัการยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE 

เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบน้ันเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 

แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands ไดแ้ก่ มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al 

Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) 

และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้น มานาโรลา (Manarola) และ  หมู่

บา้นเวรน์าซซา (Vernazza)  ท่ีมีความสวยงามดว้ยสีสนัของตวัอาคารบา้นเรือนท่ีตั้งอยู่ริมทะเล ... น า

คณะเดินทางสู่เมือง ซานตา มารเ์กริตา (Santa Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแควน้ลิกู

เรีย  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  BEST WESTERN REGINA ELENA HOTEL SANTA MAGHERITA  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)  ซานตา้ มารเ์กริตา – เจนัว - มิลาน – วิหารดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน

ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดร้ับการขนาดนามว่าเป็น 

“สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรบันักท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมืองเล็กๆ น่ารกัประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนั 

ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวท่ีมีท่าเรือยอรช์จอดเต็มไปหมด จนไดเ้วลาอัน

สมควร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสไตลเ์อเชีย  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศ

อิตาลี เมืองแห่งแฟชัน่ และเป็นศูนยก์ลางการเดินทางท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของยุโรป  น าท่านเขา้ชม  มหา

วิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เร่ิมสรา้งเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสรา้งกว่า 427 ปี 

การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 

2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็น

สง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษช่ือ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารที่สรา้ง

เลียนแบบเม่น” เน่ืองจากการตกแต่งดา้นนอกเต็มไปดว้ยหลงัคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบ

ง่าย แต่ทว่าสง่างามและกวา้งขวาง สามารถรบัผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 40,000 คน... อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพ

เป็นท่ีระลึก...  



 

 

 

 

 

 

 

 

ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ท่ีเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณ ตั้งช่ือตามพระ

นามกษัตริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆ ใหเ้ป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยใน

ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของมิลานท่ีหลากหลายดว้ยสินคา้นานาชนิดทั้งแบรนดเ์นมท่ีเราคุน้เคยหรือผลิตภณัฑ์

คุณภาพของอิตาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถ่ิน 

ท่ีพกั MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)   มิลาน - ลกูาโน่ – อินเทอรล์าเกน้ - ชอ้ปป้ิง  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าออกเดินทางขา้มพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนดส์ู่ เมืองลกูาโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เมืองตากอากาศอนัแสนสวยของสวิตเซอรแ์ลนด์ และยงัเป็นเมืองในฝันของชาวสวิสในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ี

อยากมาอยูเ่มืองท่ีอบอุ่นดว้ยแสงแดดสว่างไสว น าท่านชมเมืองลกูาโน่ท่ีสวยงามไปดว้ยเทือกเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสไตลเ์อเชีย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม เสมือนประหน่ึงเมือง

แห่งน้ีถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะท าใหท่้านรูสึ้ก

สดช่ืน อิสระใหท่้านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจุงเฟรายอรค์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี 

หรือเดินเล่นไปตาม  

 



 

 

 

 

 

 

 

ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส 

อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นตน้, ชอคโกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไป

ทัว่โลก, เคร่ืองหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีรา้นปลอดภาษีเคียรช์โฮฟเฟอร ์

และใกลก้นัน้ันมีคาสิโน Kursaal ใหส้ าหรบัท่านท่ีตอ้งการเส่ียงโชคอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

ที่พกั  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7)  อินเทอลาเกน้ - ยอดเขาจุงเฟรา  - ลเูซิรน์ - ชมเมือง - ลเูซิรน์  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด(์Grinderwald) หมู่บา้นกลางหุบเขาท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตาก

อากาศท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด์ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามครั้ง

ยิ่งใหญ่ และประทบัใจ น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้ นสู่สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของ

ยุโรปมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็น Top of 

Europe และไดช่ื้อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ  ้าน ้าแข็ง (ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต า่กว่า 0 องศา

เซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการ

แกะสลักน ้ าแข็ง พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่  

สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกวา้ง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร  



 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสความงดงามของธารน ้าแข็งอเลิทซ์ กลาเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ีไดร้ับการยกย่องจาก

องคก์าร UNESCO ใหเ้ป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดา

ทุ่งน ้าแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน 

และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนวบ์อรด์, สุนัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบั

การส่งโปสการด์จากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านนัง่รถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงคท่ี์เจาะใตภู้เขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้

ท่านไดช้มวิวเทือกเขาจุงเฟรายอรค์ ในอีกบรรยากาศหน่ึงใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพอนั

แสนโรแมนติกไดจ้ากสองขา้งทาง  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดับหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ี

ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ  ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็น

สะพานไมท่ี้มีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเมื่อปี คศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนว และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้มากมาย ทั้งแบ

รนดด์งั และแบรนดท์อ้งถ่ิน...  เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึกรา้นช็อคโก

แล็ต และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถ่ิน ... บริการท่านดว้ย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อาหารทอ้งถ่ินของ

ชาวสวิส ทั้งฟองดูวสน์ ้ามนั, ฟองดูวสชี์สและของหวานเป็นฟองดูวสผ์ลไมช็้อคโกแลต 



ท่ีพกั REDISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง(8)  ลเูซิรน์ – น ้าตกไรน ์–ชไตน ์อมั ไรน ์ - ซูริค - ชอ้ปป้ิง -สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกไรน ์(Rhein Fall) เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากแมน่ ้าไรน์  เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆช่ือ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมือง 

Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ น าท่านเท่ียวชมเมือง ชไตน ์อมั ไรน ์(Stein 

am Rhein) โดยมีฐานะขึ้ นกบัเมือง Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มี

แม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสรา้งมาแต่

โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปูนเปียก fresco บอก

เล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า บริเวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัส ราธอส 

(Rathausplatz) มีน ้าพุอยู่ตรงกลางจตุรสั กลางน ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ 

บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้ เมือง ชไตน์ อมั ไรน์ ไดร้บัรางวลั the First Wakker Prize เมื่อปี 

1972 ในฐานะท่ีอนุรกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีเมืองน้ีมีประชากร เพียง 3,110 คน 

มีพ้ืนท่ีเพียง 6.06 ตารางกิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ มืองซูริค ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิตเซอรแ์ลนด ์ใหท่้าน

ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ แบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนบานน์ฮอฟ ถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญท่ีรวบรวมแบรนด์ดัง

มากมาย... อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตาม  อัธยาศัย... จนไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่

สนามบินซูริค     

22.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK086  

 

วนัเกา้ของการเดินทาง (9) ดูไบ - กรุงเทพฯ 

06.25 น.  เดินทำงถึงสนำมบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

08.45 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู เที่ยวบินที่ EK418  

18.15 น.  ถึงสนำมบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ  



 

******************************************* 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 144,900.- 141,900.- 142,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) สว่นลดทา่นละ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต  า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยูร่ะหว่าง 10-14 ท่าน 

เพ่ิมท่านละ 20,000.- บาท **  

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

1669 

1589 

1499 

1419 

280 

1269 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 



เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท   

ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 

1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้

ขึ้ นไป)  โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือ

โพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

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

ของแต่ละสถานฑตู 

· พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้

ท างาน และวนัท่ีอนุญาตใหล้างาน  

· ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     

กรณีเกษียณอายุ ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

· เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไมจ่ดทะเบียน ใช้

เอกสารการเสียภาษี 

· นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

การใชช่ื้อของแต่ละสถานฑูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

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

b. กรณีไมม่ีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ

และระบุวา่จะออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั) และ

เอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อก

ค่าใชจ้่าย 

5.  ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กวา่ 20 ปี  

6.  ส  าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือ

นามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไมเ่กิน 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและ

มารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม ่เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไมถึ่ง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-

ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 



หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 

หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง

และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก

เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ

ทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) 

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออก

เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

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

ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การ

นัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ



ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการ

เพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนั

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

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

โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม

ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์

จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้

เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน  โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่

สามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ทางทัวรจ์ัดให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ  ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีสถาน

ฑตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเขา้เมือง ใหก้ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

 

 

 

 

 


