
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สองประเทศที่เป่ียมไปด้วยควำมทันสมัย
และ ควำมงำมของธรรมชำติ น ำท่ำนชมบ้ำนโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสช่ัน
นิสม์ที่โด่งดัง ย่ำนมองมำร์ต พิพิธภัณฑลู์ฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่ำใหญ่ที่สุด
ในโลก หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส 

ร่วมสัมผัสควำมโรแมนติกไปกับรถไฟสำยโรแมนติก ริมทะสำบเจนีวำ
หมู่บ้ำนชำโมนีซ์-มงต์บลอ็ง เซอร์แมท หมู่บ้ำนเลก็ๆ ในอ้อมกอดของ
ขุนเขำ ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด
นิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยช้ัน
ธุรกิจ พร้อมที่พักและอำหำรที่คัดสรรมำอย่ำงดี พร้อมบริกำรสุด
ประทบัใจ 

 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง    11 – 19  เมษำยน  

วนัพุธที ่  เมษำยน 1  (1) กรุงเทพฯ 

.  น.  คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 เคำนเ์ตอร ์A สำยกำรบินไทย (ชั้นธุรกิจ) พบเจำ้หนำ้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวย
ควำมสะดวกเรือ่งเอกสำรต่ำงๆ  

 

วนัพฤหสับดีที ่  เมษำยน 1  (2) กรุงเทพฯ – ปำรีส – จิแวรน์ ี–ย่ำนมองมำรต์– ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง 
.  น. น ำคณะออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส  ประเทศฝร่ังเศส โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 โดยชั้นธุรกิจ 
.  น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินชำเดอรโ์กล กรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศส (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำง  ช่ัวโมง  นำท)ี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว 

จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่ช่ือว่ำ จิแวรน์ี (Giverny) น ำท่ำนชม บำ้นโมเนต ์ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์ที่โด่งดัง บ้ำนสองช้ันหลังน้ีปกคลุมไปด้วยพืช
พรรณไม้นำนำชนิด รวมทั้งสวนที่สวยงำมอยู่ภำยในบ้ำน ซ่ึงเป็นแรงบันดำลใจ ให้ศิลปินท่ำนน้ี สำมำรถตวัดปลำยพู่กันให้ออกมำเป็นภำพธรรมชำติอันงดงำม น ำ
ท่ำนผ่ำนชม บ้ำนเมืองเล็กๆ ซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนริมแม่น ำ้ ชมบรรยำกำศ หมู่บ้ำนยุโรปสมัยโบรำณ ที่ดูสดใส เตม็ไปด้วยพันธ์ไม้นำนำชนิด เหมือนว่ำ เรำเดินอยู่ใน
ทำ่มกลำงสวนแห่งธรรมชำติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง   
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงปำรีส เพ่ือเดินทำงไปยัง ย่ำนมองมำรต์ ย่ำนที่ได้ช่ือว่ำเป็นย่ำนแห่งศิลปะ เพรำะอดีต เป็นย่ำนที่พักอำศัยและท ำมำหำงำนของเหล่ำ
ศิลปิน จิตรกรช่ือดังมำกมำย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวำดอร์ ดำลี, แวนโกะ๊, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็นต้น... น ำท่ำนชม วิหำรพระหฤทยั Sacre-Coeur โบสถ์สมัยใหม่สไตล์ 
roman - Byzantine ของกรุงปำรีส ค ำว่ำ coeur (หัวใจ) ในที่น้ีหมำยถึง Coeur de Jésus (หัวใจของพระเยซูเจ้ำ) ชมควำมงำมของโบสถ์สีขำวสวยเด่นเป็นสง่ำบนเนิน
เขำมงมำร์ต น ำท่ำนชมควำมงำมของวิวสวยที่สุดของปำรีส จนอำจกล่ำวว่ำ “เนินเขำมองมำร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศำสตร์ และเนินแห่งควำมฝันของบรรดำศิลปิน
ทั้งหลำย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปินมำต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มีกำรสร้ำงสรรค์จำกที่น่ีเป็นจ ำนวนมำก... อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับ
บรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถำนที่รวมตัวกนัของเหล่ำจิตรกรอสิระที่รับจ้ำงวำดภำพเหมือนให้เหล่ำนักทอ่งเที่ยว... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

หำกมีเวลำพอ น ำช้อปป้ิงต่อ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีสที่ แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) ย่ำนถนนออสแมนบูโลวำร์ดและสินค้ำ
ประเภทน ำ้หอม, เคร่ืองส ำอำง,เคร่ืองประดับ,เคร่ืองแต่งกำยในร้ำน Duty Free ที่คืนภำษีให้กบันักทอ่งเที่ยวโดยเฉพำะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรทำ่นด้วย หอยเอสทำโก้ อำหำรขึ้นช่ือฝร่ังเศส 

ทีพ่กั  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัศุกรที์ ่13 เมษำยน  (3) พพิธิภณัฑลู์ฟ -ซิต้ีทวัร ์- ประตูชยั - หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พิพิธภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่ำใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอำคำรสถำนที่และผลงำนที่น ำมำจัดแสดง ตัวตึกที่อยู่รำยรอบน้ันเคยเป็นพระรำชวังมำ
ก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเกบ็รวบรวมผลงำนมำกกว่ำ ,  ช้ิน แต่น ำมำจัดแสดงได้เพียง ,  ช้ินเท่ำน้ัน ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกันมำออกแสดง ตัว
ทำงเข้ำโดดเด่นด้วย ปิรำมิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถำปนิกเช้ือสำยอเมริกนั-จีน... ให้ทุกทำ่นได้เพลิดเพลินกบักำรชมผลงำนด้ำนศิลปะจำกทั่วโลก และ
ที่ส ำคัญที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอันลือช่ือของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินช่ี ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถ
หำข้อสรุปได้ นอกจำกน้ียังมีผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด  The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน (Liberty Leading the 

People) ผลงำนที่เย่ียมยอดของ เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงกำรปฏวัิติในฝร่ังเศส 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรทำ่นด้วย STEAK 

น ำท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของมหำนครปำรีส  พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำ
ประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 และพระนำงมำรีองัตัวเนต จำกน้ันน ำท่ำนชมควำมย่ิงใหญ่ของ ประตูชยั 
(ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็นเกยีรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของ นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจด่ัง
จอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย จำกน้ันชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึง
เป็นต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสยีง สองข้ำงถนนเป็นที่ต้ังของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนที่ บันเทงิช่ือดังตลอดควำม
ยำวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร DRAGON ELYSEES บริกำรทำ่นด้วยอำหำรจีน 

ทีพ่กั  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัเสำรที์ ่  เมษำยน 1   (4) ปำรีส - รถไฟหวักระสุน – เจนวีำ – อำนซี 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.30 น. น ำทำ่นเดินทำงถึง สถำนีรถไฟ GARE DE LYON 



09.15 น. น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ โดยรถไฟ TGV(ชั้น ) เพ่ือให้ท่ำนได้สัมผัสควำมเร็วของรถไฟที่อดีตเคยเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก TGV   (Train à 

Grande Vitesse)  สมัผัสฝีจักรอนัทรงพลังด้วยควำมเรว็กว่ำ 300 กโิลเมตร ต่อช่ัวโมงนับเป็นกำรเดินทำงมิติใหม่ของรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย... ใช้ระยะเวลำ
ประมำณ  ช่ัวโมง  

12.16 น. เดินทำงถึง เมืองเจนวีำ เมืองที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเมืองนำนำชำติ (Global City) เน่ืองจำกเป็นที่ต้ังขององค์กรระหว่ำงชำติส ำคัญๆ 
หลำยองค์กร ** หมำยเหตุ เที่ยวของรถไฟ TGV อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ ** 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรทำ่นด้วยอำหำรจีน 

น ำทำ่นเดินทำงถึง เมืองเจนวีำ เป็นเมืองที่ได้รับสมญำ นำมว่ำ“เมืองหลวงแห่งสันติภำพของโลก” น่ังรถผ่ำนชมที่ต้ังขององค์กำร น่ังรถผ่ำนชมศำลำกลำงเมืองเจนีวำ
ที่มีควำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี, โรงอุปรำกร, มหำวิทยำลัยเจนีวำ และชมทัศนียภำพรอบ ทะเลสำบเจนีวำ ซ่ึงมีน ำ้พุที่มีควำมสูงถึง 390 ฟุต และถ่ำยภำพที่ระลึกกับ
นำฬิกำดอกไม้สัญลักษณ์แห่งกรุงเจนีวำ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำนซี หรือ อนันองซี ANNECY (ใช้ระยะเวลำประมำณ 45 นำที) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดโอต-ซำวัว (Haute-Savoie) บริเวณใจกลำงเมืองน้ันถือว่ำเป็นส่วนที่โดดเด่นของเมืองเน่ืองจำกยังคงควำมเป็นเมืองยุคกลำงและยังเป็นที่ต้ังของปรำสำท
โบรำณ (Annecy Castle) จำกศตวรรษที่ 14 มีคลองขนำดเลก็ไหลผ่ำนใจกลำงเมือง นอกจำกน้ีแล้วบริเวณใจกลำงคลองยังเป็นที่ต้ังของปำเลส์เดอไลล์ (Palais 

d'Isle) หรือ "คุกเก่ำ" เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถำนที่ถูกถ่ำยภำพมำกที่สุดของฝร่ังเศส ไม่พลำดไปเยือน มหำวิหำรแซ็ง-ปีแยรแ์ห่ง
อำนซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหำวิหำรนิกำยโรมันคำทอลิกและเป็นอนุสำวรีย์แห่งชำติที่ส ำคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส ถูกสร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 16 

ปัจจุบันมหำวิหำรแห่งน้ีได้กลำยเป็นอีกหน่ึงสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกแห่งหน่ึงของจังหวัดโอต-ซำวัว และของแคว้นโรนำลป์ อิสระให้ทำ่นเดินชมเมือง
ตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นด้วยอำหำรพ้ืนเมือง ( -COURSE MEAL)  
ทีพ่กั  L’IMPERIAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัอำทิตยที์ ่  เมษำยน 1  (5) เมืองอำนซี – ชำโมนซี ์มงตบ์ล็อง – เมืองชำโมนซี ์

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองชำโมนิกซ์ ซ่ึงเป็นบริเวณพรมแดนสวิสฯ-ฝร่ังเศส หมู่บำ้นชำโมนีซ-์มงตบ์ล็อง(Chamonix–Montblanc)ประตูด่ำนสดุท้ำยที่เปิดเข้ำสู่
ยอดเขำมงต์บลอ็งซ่ึงเป็นภเูขำสงูที่สดุในหมู่เทอืกเขำแอลป์ของยุโรปและมีควำมสงูอนัดับที่ 11 ของโลก(4,807 เมตรจำกระดับน ำ้ทะเล)น ำท่ำนน่ัง เคเบิลไฟฟ้ำข้ึน
สู่ ยอดเขำมองบลงัค ์เมื่อเคเบ้ิลขึ้ นไปแล้วจะได้เหน็วิวด้ำนหลังอย่ำงเตม็ตำ 'ยอดเขำมองบลังค์' เป็นภูเขำสูงที่สุดของเทือกเขำแอลป์อยู่ทำงยุโรปตะวันตกและ



สหภำพยุโรป ถูกจัดอันดับเป็นยอดเขำสงูที่สดุอนัดับ11ของโลก มีควำมสงูถึง 4,807เมตร เชิญชมควำมสวยงำมของยอดเขำสงูที่สดุของยุโรป และสมัผัสขุนเขำสขีำว
โพลนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จำกน้ันพบกับจุดชมวิวที่สวยงำมสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของเทือกเขำแอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนำนเพลิดเพลินกับ
กจิกรรมบนสำยหิมะที่ได้สมัผัสหิมะขำวโพลนตลอดปี 

 (หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยท ำให้ไม่สำมำรถขึ้นยอดเขำมองบลังค์ได้ ขออนุญำตน ำท่ำนขึ้นรถไฟ MONTENVERS สู่จุดหน่ึงที่น่ำสนใจ “Mer de Glace” ธำร
น ำ้แขง็ที่ใหญ่ที่สุดของฝร่ังเศส โดยธำรน ำ้แขง็มีควำมยำว 7 กิโลเมตรและหนำ 200 เมตร Mer de Glace มีอีกช่ือที่เรียกกันว่ำ “Sea of Ice” ระหว่ำงทำงน่ังรถไฟ 
ทำ่นสำมำรถชมวิวควำมสวยงำมของเทอืกเขำที่สลับไปมำระหว่ำงทำง จำกน้ันน ำท่ำนลงลิฟท ์ต่อไปเพ่ือชม ถ ้ ำน ้ ำแข็ง อันงดงำม จำกน้ันน ำท่ำนน่ังรถไฟกลับมำยัง
สถำนีเดิม (กำรเดินทำงลงไปชมธำรน ้ ำแข็งอย่ำงใหลชิ้ด จ ำเป็นตอ้งเดินลงบนัได ประมำณ  ขั้น)  
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเย่ียมชมเมืองตำมอัธยำศัย ชำโมนิกซ์ ที่บ้ำนเรือนสองฟำกฝั่งแม่น ำ้อำร์ฟเป็นตึกเก่ำแก่อำยุหลำยร้อยปี แต่ยังรักษำสภำพไว้ดีเย่ียมและ
ตกแต่งอย่ำงสวยงำมให้ดูใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลำ ตัวอำคำรทำสีใหม่เสมอ บำงหลังเขียนตึกเป็นภำพสำมมิติเล่ำเร่ืองผู้คนที่น่ังกินด่ืม พูดคุย และใช้ชีวิตกันอยู่ตำม
ถนนหนทำงรำวกับมีชีวิตจริงๆ ระเบียงอำคำรทุกหลังแทบไม่มีแห่งใดเลยที่ไร้ดอกไม้สสีวยสดใสบำนสะพร่ังอยู่ในฤดูร้อน จัตุรัสกลำงชุมชนกน่็ำรักโรแมนติกที่ใคร
ได้มำเยือนกจ็ะหลงรักติดอกติดใจกนัทุกคน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร LE BISTROT บริกำรทำ่นด้วย  COURSE MEAL                
ทีพ่กั   BOUTIQUE HOTEL LE MORGANE (OVER NIGHT BAG) หรือเทียบเท่ำ  
 



วนัจนัทรที์ ่16 เมษำยน   (6) ชำโมนกิซ ์– ชมวิว Sunnegga Paradise –  เมืองเซอรแ์มท 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เซอรแ์มท หมู่บ้ำนเลก็ๆ ในอ้อมกอดของขุนเขำทำงตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงูกว่ำระดับน ำ้ทะเล 1,600 เมตร มีอำกำศหนำวเยน็
ตลอดปี เป็นเมืองที่เป็น Car Free คือไม่อนุญำตให้มีรถยนต์ที่ใช้น ำ้มันว่ิง มีเพียงจักรยำน บริกำรรถม้ำ หรือรถคันเลก็ๆ ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำน้ัน ถือว่ำเป็นเมือง
ปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหน่ึงของโลก เมืองเซอร์แมทน้ี เป็นหน้ำด่ำนในกำรข้ึนไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์น อนัเป็นยอดเขำสวยสุดแห่งเทอืกเขำแอลป์และสัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงถือเป็นสวรรค์ของนักสกจีำกทั่วโลก... 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น 

น ำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิว ยอดเขำมทัเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงำมอกีจุดหน่ึงของเมืองแซร์มัทท ์“ซุนเนกกำ” ด้วยควำมสงู  เมตร กำรขึ้นไปยัง ซุนเนกกำ น้ันเรำจะ
น่ังรถรำงใต้ดินลอดอุโมงค์ข้ึนไป เม่ือข้ึนไปถึงยัง ซุนเนกกำ ท่ำนจะได้พบกับร้ำนอำหำร ที่มีระเบียงน่ังพัก น่ังรับประทำนอำหำรพร้อมชมวิวยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น 
จำกจุดน้ี.... จำกน้ันท ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเลซี จุดที่ท่ำนจะได้พบกับวิวที่งดงำมที่สุดของยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ที่เบ้ืองหน้ำคือ ทะเลสำบ และฉำกหลังเป็น 
ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ด้วยวิวที่งดงำมเช่นน้ี กลำยเป็นจุดที่เหล่ำนักถ่ำยภำพ และกำรทอ่งเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เป็นภำพโปรโมตกำรทอ่งเที่ยวที่เรำได้เหน็กนั 

 

 

 

 

  

 

 

ได้เวลำอนัสมควร อิสระให้ทำ่นได้เพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำย ณ ถนน Bahnhofstrasse ถนนที่สองข้ำงทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และร้ำน
ขำยของที่ระลึก บ้ำนเมืองส่วนใหญ่ในเมืองเซอร์แมท ส่วนใหญ่จะสร้ำงในสไตล์ของสวิสชำเล่ย์ ด้ำนล่ำงมักเป็นร้ำนขำยของ ช้ันบนจึงเป็นที่พักอำศัยเม่ือเดินไป
เร่ือยๆ จะถึงถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน ำ้พุ Ulrich Inderbinen ที่สร้ำงไว้เพ่ือเป็นเกยีรติแก่นักปีนเขำระดับต ำนำน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ภัตตำคำร JULEN ภัตตำคำรที่มีบรรยำกำศแสนอบอุ่น เป็นกนัเอง เสร์ิฟทำ่นด้วยเมนูพ้ืนเมือง  
 เร่ิมต้นด้วยเมนูเรียกน ำ้ย่อยอย่ำง รำแคล็ต ชีสเน้ือแขง็ช้ันดีที่ถูกน ำมำอุ่นให้ละลำยและน ำมำรับประทำนกบัมันฝร่ัง แตงกวำดอง จำกน้ันเสร์ิฟ เสตก็เน้ือลูกวัว และ

ปิดท้ำยด้วยของหวำน  
ทีพ่กั HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัองัคำรที ่17 เมษำยน 1   (7)  กรำเซีย เอกเพรส – อนัเดอรแ์มท – ลูเซิรน์ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงไปยังสถำนีรถไฟเพ่ือ นัง่ รถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่ำนจะได้สัมผัสทศันียภำพควำมงดงำมตลอดสองข้ำงทำง (ใช้

เวลำโดยสำรประมำณ  ชม.) ทำ่นจะได้ด่ืมด ่ำกับธรรมชำติอนับริสทุธิ์ของเทอืกเขำแอลป์ ทุ่งหญ้ำ บ้ำนเรือนแบบสวิสชำเล่ต์ รถไฟพำท่ำนลอดอุโมงค์ที่มีควำมยำว
กว่ำ .  กม. จนถึง เมืองอนัเดอรแ์มท เมืองชุมทำงของรถไฟสำยกลำเซีย เอก็ซเพรส  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
 จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ ลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบ  ชมสะพำนไมช้ำเปล (Chapel 

Bridge) ซ่ึงมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ำรอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำที่
เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป สร้ำงข้ึนเม่ือ คศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว และให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรซ้ือสินค้ำ
มำกมำย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น...  เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บำสซ่ี ร้ำนขำยของที่ระลึกร้ำนชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสินค้ำช้ันดีที่มีช่ือเสียงตำม
อธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรทำ่นด้วย ฟองดูวส ์อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส  
ทีพ่กั   RADISSON BLU HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัพุธที ่  เมษำยน   (8) ลูเซิรน์ - ซูริค - สนำมบนิ  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น ำทำ่นเดินทำงสนำมบินซูริค เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำให้ทำ่นได้ท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเชค็อนิ  

.  น.  ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG971 

 

วนัพฤหสับดีที ่   เมษำยน   (9)  กรุงเทพฯ  
.   น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภำพ 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ เมนูอำหำร และ
ภัตตำคำร อำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 288,800.-  285,800.- 286,800.- 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 274,800.- 271,800.- 272,800.- 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 259,800.- 256,800.- 257,800.- 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม) 245,800.- 242,800.- 243,800.- 
พกัเดีย่วเพิม่ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท   
ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=184&PeriodID=299


 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

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

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

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

2858 

2718 

2568 

2428 

400 

1858 

2858 

2718 

2568 

2428 

400 

1858 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นธุรกิจ ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 
2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสอืเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัทำ่นในตลอดกำรเดินทำง 
6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 
7.  

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย % และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม % 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 
4. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 



 

 

หมำยเหตุ  

 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดย
บริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะ
เรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติ
ส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว  

 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ทำ่นได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถำนฑตูงดออกวีซ่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 
 

.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ  เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ  หน้ำข้ึนไป)      โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วย) 

.  รูปถ่ำยสขีนำด  น้ิว  จ ำนวน  รูป ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ  เดือน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยด์เทำ่นั้น 

.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท  ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันที่อนุญำตให้ลำงำน  
·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสังกดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ช่ือของแต่ละสถำนฑตู) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ  (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี 
ย้อนหลัง  เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี
ย้อนหลัง  เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  .ส ำเนำบัตรประชำชน .หลักฐำนกำรงำน .จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสติูบัตร ในกรณีที่อำยุต ่ำกว่ำ  ปี  

.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนช่ือ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 



.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีที่เดก็อำยุไม่เกนิ  ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกบัทำ่นใดทำ่นหน่ึง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเทำ่น้ัน 
พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง  วัน ผู้เดินทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมัดจ ำ ,  บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  
 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบ

คำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของทำ่นผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขอ
อภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ  ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุป
ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงทำ่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงทำ่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำ
คณะทวัร์อื่นทดแทนหำกทำ่นต้องกำร 

9. ในกรณีที่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง    วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำ
เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทำ่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับทำ่นผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัท
ฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกทำ่นผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ 
ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิข้ึน 



14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์
ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้
บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  วัน หำกทำ่นยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสัย 
อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของทำ่นให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัว
นักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วม
เดินทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่
น่ังให้แก่ทำ่นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ทำ่นผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่นได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


