
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM GRAND 

SWITZERLAND 9D6N 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขำ
และทะเลสำบ ณ สวิสเซอร์แลนด์   เที่ยวอินเทอร์ลำเก้น เมือง
สวยที่ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ สำยน้ำ และฟ้ำ
ครำม น่ังรถรำงสู่ HARDER KULM  ข้ึนกระเช้ำ CABRIO สู่ยอด
เขำ STANSERHORN กระเช้ำโรแตร์ น ำทุกท่ำนน่ังรถไฟข้ึนสู่
ยอดเขำจุงเฟรำ เยือนเมืองเก่ำกรุงเบิร์น ล่องเรือชมทะเลสำบ
เบรยีนซ์ เมืองเก่ำ สไตน์อัมไรน์ ลูเซิร์น   เดินทำงโดยสำยกำร
บินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช ำนำญงำนและกำรบริกำร
สุดประทับใจ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
13 – 21 เมษำยน  

28 เมษำยน – 6 พฤษภำคม  / 12-20 พฤษภำคม  2562 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081


 
 

วันแรกของกำรเดินทำง (1) 

กรุงเทพฯ – ซูรคิ (สวิสเซอรแ์ลนด์)    

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 เคำน์เตอร ์D  สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษํทคอยต้อนรับ 
และอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2) 

ซูรคิ –  เบิรน์ – บล็อก – โรงงำนช็อคโกแลตกำเย่ร ์-  โลซำนน์ 

00.20 น.  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิสฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย 
เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  

06.50 น.  เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธี
ศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมท้ังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... นําท่านออก
เดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชมบ่อหมสีนี้ำตำล หรือ 
เบเรน็กรำเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์” เมืองแห่งน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก” นําท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ หอนำฬิกำไซท์ กล็อคเค่นทำรม์ หอนาฬิกาท่ีมี
อายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับย่ำนกำรค้ำมำรก์ำสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ 
และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึง
เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็นย่านท่ี
ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี” 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง  
จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมือง บล็อก (BROC)   เท่ียวชม โรงงำนช็อคโกแล็ต 
CAILLER  “กำ-เย่ร์” ปัจจุบันของบริษัทเนสท์เล่ NESTLE ยักษ์ใหญ่อันดับหน่ึงของ
โลกด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โลซำนน์ (LAUSANNE) แวะ
ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีสวยงามต้ังอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมังค์ 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 
ทีพ่ัก MOVENPICK HOTEL LAUSANNE หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3) 

โลซำนน์  – เวเว่ย์ -  มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลยอง – เซอรแ์มท 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  นําท่านทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เป็นเมืองท่ี ชำลี แชปปล้ิน” ศิลปินตลกช่ือดังของ
โลกช่ืนชอบ เค้าหลงรักเมืองแห่งน้ีและใช้เวลาพักอาศัยในเมืองน้ีกว่า 25 ปีจนกระท่ัง
เสียชีวิตท่ีน่ี ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของเค้าเพื่อรําลึกถึง อีกท้ังยังเป็นเมืองต้นกําเนิด
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เนสเล่ย์อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่  เมืองมองเทรอซ์ 
(MONTREUX) นําท่านเข้าชมปราสาทท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในสวิสเซอร์แลนด์ 
ปรำสำทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนใน ศตวรรษท่ี 13 บนฐานเดิมของโรมัน เป็นท่ีอยู่ของเคาร์ทแห่งซาวอย ตลอดช่วง
ยุคกลาง จากน้ันได้มีการผลัดเปล่ียนผู้ครอบครองหลายต่อหลายคร้ัง ปราสาทชิลยอง
แห่งน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์ 
อิสระให้ท่านเลือกซ้ือลินค้าท่ีระลึกมากมายท่ีมีสัญลักษณ์ของปราสาทอยู่ด้วย เหมาะ
กับการเป็นของฝาก อาทิ ไวน์รสดี, ตุ๊กตาหมีในชุดเจ้าหญิง หรือ ชุดนักรบ, โมเดล
ปราสาท, ชอคโกแลต, ท่ีเปิดจดหมายทําเป็นรูปดาบอัศวิน เป็นต้น ...   

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟเมืองแทซ (TASCH) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์
แมท (ZERMATT) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็น
เมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ามันเช้ือเพลิง แต่ใช้
แบตเตอร่ีเท่าน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอด เขำแมททอร์ฮอร์น 
(MATTERHORN) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์   

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

ทีพ่ัก BEST WESTERN ALPEN RESORT ZERMATT  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง (4) 

เซอรแ์มท – ชมเมืองเซอรแ์มท -  อินเทอรล์ำเก้น – ฮำรด์เดอร ์คลุม 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 นําท่านลงสู่ตัว เมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ ช้อปป้ิง
สินค้ามากมาย ณ ถนน BAHNHOFSTRASSE ถนนท่ีสองข้างทางเรียงรายไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก บ้านเมืองส่วนใหญ่ในเมือง เซอร์มัทท์ส่วน
ใหญ่จะสร้างในสไตล์ของสวิสชาเล่ย์ ด้านล่างมักเป็นร้านขายของ ช้ันบนจึงเป็นท่ีพัก
อาศัยเม่ือเดินไปเร่ือยๆ จะถึงถนน HINTERDOFSTRASSE จะเจอบ่อน้าพุ ULRICH 
INDERBINEN ท่ีสร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักปีนเขาระดับตํานาน...ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางลงสู่สถานีรถไฟเมืองแทช 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (INTERLAKEN) เมืองท่ีมีทิวทัศน์อัน
งดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน้าสี
ฟ้าครามสดใสของทะเลสาบท่ีจะทําให้ท่านรู้สึกสดช่ืน นําท่านเดินทางสู่  โดยรถราง 
เป็นภูเขาทางตอนบนของเมือง INTERLAKEN ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ี
สามารถมองเห็นเมือง INTERLAKEN ได้ท้ังเมือง พร้อมด้วยทะเลสาบท้ัง 2 ทะเลสาบ
ท่ีข  นาบข้างเมืองไว้ ได้แก่ THUN LAKE ทางทิศตะวันตก และ BRIENZ LAKE ทางทิศ
ตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลังการได้แก่ JUNGFRAO, 
EIGER และ MONCH อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม จากน้ันนํา
ท่านเดินเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้
อปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE, 
ORIS, TISSOT, TAG HEUER เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ VICTORINOX ท่ีมีช่ือเสียง
ไปท่ัวโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอด
ภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กันน้ันมีคาสิโน KURSAAL ให้สําหรับท่านท่ีต้องการเสี่ยง
โชคอิสระตามอัธยาศัย 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร  บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรไทย   

ทีพ่ัก  LINDNER BEAU RIVAGE HOTEL INTERLAKEN หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห้่ำของกำรเดินทำง (5) 

อินเทอลำเก้น – กรนิเดอวำลด์ - จุงเฟรำ แองเกิลเบิรก์  

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวำลด์(GRINDERWALD) หมู่บ้านกลางหุบ
เขาท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ท่ีสวยงามคร้ังย่ิงใหญ่ และประทับใจ นําท่าน น่ังรถไฟ 
ข้ึนสู่สถำนีบนยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูงเหนือ
ระดับน้าทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF 
EUROPE และได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ้ำน้ำแข็ง (ICE PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดท้ังปี และเก็บรวบรวมสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา 
ชมรูปป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการแกะสลักน้าแข็ง พร้อมท้ังเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ 
และกลาเซียร์ หรือ ธารน้าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟ
ริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมองเห็นได้กว้างไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 
เมตร สัมผัสความงดงามของธำรน้ำแข็งอเลิท์ซ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ท่ี
ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาว
ถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุ่งน้าแข็งของเทือกเขาแอลป์ท้ังยุโรป และหนา 
700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบน
ยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด
จากท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  

เทีย่ง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ บริกำรท่ำน
ด้วยอำหำรพื้นเมือง 

บ่าย นําท่านน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะใต้ภูเขา 
EIGER และ MÖNCH  ให้ท่านได้ชมวิวเทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหน่ึงให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จากสองข้างทาง จากน้ัน
นําท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก   

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก HOTEL & SPA ENGELBERG  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่กของกำรเดินทำง (6) 

แองเกิลเบิรก์  – ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอรน์ - กระเช้ำ cabrio – ลูเซิรน์ – สะพำนไม้
ชำเปล 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านสู่ ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น (MT.STANSERHORN) ต้ังอยู่ใน
ตําบล NIDWALDEN ใกล้ กับชายแดนรัฐ OBWALDEN มีความสูงท่ี 1,898 เมตร(6,227 
ฟุต) การเดินทางโดยข้ึน กระเช้า “CABRIO” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของ
โลก (แถมมี 2ช้ันอีกต่างหาก” ท่ีคงมีความหมายมาจากคําว่า “CABRIOLET” หรือ 
“CONVERTIBLE” ซ่ึ งห มา ยถึง  ค ล้า ยรถเ ปิ ดป ร ะทุ น  ข้ึน สู่ ยอ ดเขา  MOUNT 
STANSERHORN โดยก่อนอ่ืนจะพาท่านข้ึนรถรางท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ไต่ข้ึนเนินเขา 
สองข้างกายท่านจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ฟาร์มสัตว์ เป็นประสบการณ์ท่ียากจะหา
ได้... จากน้ันเปล่ียนเป็น CABRIO กระเช้าลอยฟ้า 2 ช้ัน แห่งแรกของโลก พาหนะลอย
ฟ้าท่ีพานักท่องเท่ียวทะยานข้ึน ภูเขา STANSERHORN ท่ีระดับ แต่ เคเบิลคาร์สองช้ัน 
ของท้ังสองแห่งน้ี ไม่มีช้ันดาดฟ้า เป็นช้ันสองแบบปิดด้วยหลังคา CABRIO (แคบริโอ) 
จึงกลายเป็นความพิเศษท่ีนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสวิวแบบไร้ขอบ เม่ือข้ึนสู่ยอดเขา 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองลู เซิร์น (LUCERNE) อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF 
OF EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยังมี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ท่ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นําท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์นท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อันมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไม้แห่งน้ีมี
หลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้า “รอยส์” (REUSS) ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี 
จากน้ันนําท่านชม อนุเสำวรย์ีสิงโต เป็นอนุสาวรีย์ท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น สร้างข้ึน
เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์และรักภักดี ท่ีเสียชีวิตไปใน
ฝร่ังเศส แกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น  

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง  

ทีพ่ัก   RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7) 

ลูเซิรน์ -   สไตน์อัมไรน์  -  ชำฟเฮำเซ่น – น้ำตกไรน์ -  ซูรคิ   

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง สไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN) อิสระให้ท่านเดิน
เล่น ชมเมืองเก่าท่ียังคงรักษาความเป็น เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอัน
สวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับรางวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 
ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรไทย 

นําท่านเดินทางไป ชมน้ำตกไรน์ ณ เมืองชำฟเฮำเซ่น น้าตกท่ีเกิดจากแม่น้า
ไรน์ เป็นน้าตก  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ต้นกําเนิดจากสวิส และไหลไปเร่ือย ผ่านฝร่ังเศส 
เยอรมัน จนออกทะเลเหนือ ท่ีเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆช่ือ NEUHAUSEN 
AM RHEINFALL กับ เมือง LAUFEN-UHWIESEN ใกล้ๆเมือง SCHAFFHAUSEN ทาง
ตอนเหนือ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ศูนย์กลางการซ้ือขายแลกเปล่ียน
ทองคําท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นับเป็นเมือง
ท่ีมีความเด่นในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า
ดิวต้ีฟรี ในสนามบิน อาทิ ชอคโกแลต นาฬิกา ฯ   

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร  บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี  

ทีพ่ัก   SHERATON HOTEL ZURICH หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8) 

ซูรคิ – สนำมบิน      

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมได้เวลำอันสมควรน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซูรคิ เพื่อท ำ Tax Refund  

11.30 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเชคอิน 

13.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 
971 

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง (9) 

กรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภูมิ 

 

05.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
เน่ืองจาก 
       สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคัญ 
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อัตรำค่ำบรกิำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** กรณผีู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิคิ์ดค่ำบรกิำรเพิ่มท่ำนละ 15,000 บำท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 36,000.- 36,000 36,000.- 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 30,000.-  30,000.- 30,000.- 

กรณเีดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ช ำระเพิ่มท่ำนละ (ต๋ัวกรุป๊)  95,500.- 95,500.- 95,500.- 
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อัตรำนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 
 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก ส ม ำ ชิ ก บั ต ร
เสรมิ 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 

พักเดีย่วเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

กรณเีดินทำงโดยชั้นธุรกิจ  (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 

1769 

1679 

1589 

1499 

360 

1469 

955 
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- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 
- สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
➢  “กำรจอง” กรุณาชําระมัดจํา ท่ำนละ 30,000 บำท  

• ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
• ชําระโดยเงินสด 
• ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 
                    หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรำยวัน  

➢ “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
กำรยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันทําการ มิฉะน้ัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินมัดจ ำ 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบรกิำร 
    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินท้ังหมด 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, 

พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ี

เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และ

ยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวี
ซ่าและค่าเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการ
ยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือต๋ัวหรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว 
แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณี
พิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณี
ท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความ 
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15. ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 
16. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ใน

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

18. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

19. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัด
ท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 

เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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