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กรุ งเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ซูริค - อันเดอร์ แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์ มัทเมืองปลอดมลพิษ
เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 970
คณะถึงสนามบินท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาคณะเดินทางสูเ่ มืองอันเดอร์ แมท หมูบ่ ้ าน
เล็กๆใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็ นแหล่งสกีที่นิยมแห่งหนึง่ ในสวิตเซอร์ แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ รถไฟ Glacier Express สูเ่ มืองแซร์ มทั รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์
สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้ นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลุมด้ วยธารน ้าแข็งเจ้ าของเส้ นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ สูเ่ มืองแซร์ มทั เมืองที่ไม่
อนุญาตให้ รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตังอยู
้ บ่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร
(5,350 ฟุต) เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ อิสระให้ ทา่ นได้ ชมเมืองมีร้านค้ า
มากมาย เมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Mirabeau **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เซอร์ แมท - แมทเทอร์ ฮอร์ น กลาเซียร์ พาราไดซ์ - มงเทรอซ์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูส่ ถานีเคเบิ ้ลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นที่สงู ถึง
4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาทีม่ ีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้ าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความ
สูงเหนือลานสกีอนั กว้ างไกลสุดสายตา ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริ เวณไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น 3,883
เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิส ถ่า ยรูปกับรูป
แกะสลักน ้าแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้ างให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทังยั
้ ง
เป็ นสวรรค์ของนักสกี จนถึงเวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลับมาสูเ่ มืองทาสซ์อีกครัง้ เพื่อเดินทางสู่
เมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทังในฤดู
้
ร้อนและหนาวริ มทะเลสาบเจนีวา ซึง่ ได้ รับสมญานามว่า
ริ เวียร่าแห่งสวิตเซอร์ แลนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มงเทรอซ์ - พิชติ ยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้ น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ทีเ่ มืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองที่ตงของสถานี
ั้
กระเช้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ
ผู้โดยสารได้ ถึง 125 คน พาท่านขึ ้นกระเช้ ายักษ์ พร้ อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สูบ่ ริ เวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ ต หรื อที่
ได้ รับการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนัง่ รถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่ขาวโพลนสูจ่ ดุ ชมวิว
ทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดีท้องฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรื อแมทเทอร์ ฮอร์ นได้ จาก
ที่นี่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้ นสนุกสนานในบริ เวณ Fun Park ให้ ทา่ นได้ เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้ าทายด้ วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้ วยความสูง 3,000 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น ที่มีความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ชื่อของเมืองมา
จากทาเลที่ตงของ
ั ้ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun) อิสระให้ ทา่ นได้ มีเวลาในการช้ อป
ปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของสวิสเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (Top of Europe) - เลาเทรอบรุ นเน่ น - เมืองอินเทอลาเก้ น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
สูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดสตาร์ ทของการท่องเที่ยว ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร ได้ รับ
การยกย่องว่าเป็ น Top of Europe ขึ ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้ าลอยฟ้าขนาด 26
ที่นงั่ พร้ อมหน้ าต่างกว้ างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้ เวลาขึ ้นสูย่ อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บน
ยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป และ Glacier Plateau ,
Ice Palace ถ ้าน ้าแข็งทีแ่ กะสลักให้ สวยงาม อยูใ่ ต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทาช็อคโกแลท Alpine Sensation ที่
จะทาให้ ทา่ นเพลิดเพลินไปอย่างไม่ร้ ูเบื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ ชนากลับสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมี
ความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ท่ ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉาก
หลัง อีกทังยั
้ งเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองอินเทอลาเก้ น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้ นทิซิโน่ที่มีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีว๊ ดู นิยม
มาตากอากาศที่เมืองนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองซอนดริ โอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ ทา่ นได้
มีเวลาช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมด์กว่า 100 ร้ านค้ า เดินทางต่อสูเ่ มืองซอนดริ โอ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่ง
พักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้ นทางไปด้ วยบ้ านเรื อนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ
และวิลล่าเรี ยบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้ นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้ นไม้
ดอกไม้ สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทาให้ ดโู ดดเด่น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Grand Hotel Della Posta **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซอนดริโอ - ทิราโน่ – Bernina Express - ซังต์ มอริทซ์ - ลูเซิร์น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุ ของสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่านผ่านเขตใจ
กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทังปี
้ ผ่านหุบเหว ลาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง
โดยเฉพาะสะพานโค้ งวงกลมที่ Brusio ที่มชี ื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้ นทางนี ้รับประกันความสวยแบบห้ ามกะพริ บตา
จนเข้ าสูเ่ มืองซังต์มอริ ทซ์เมืองฟ้าครามน ้าใสเป็ นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้ สร้ างโรงแรม
แห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพักทาให้ มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน ้าแข็ง,บ๊ อบสเลดที่มีการแข่งในระดับ
เวิลด์แชมป์ เปี ย้ นชิพและโอลิมปิ กมาแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองซังต์มอริ ทซ์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังไปทัว่ โลก ตัวเมืองตังอยู
้ บ่ นเขต upper ที่ทา่ นสามารถมองวิวทิวทัศน์
ได้ อย่างกว้ างไกล นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดังริ มทะเลสาบสีพ่ นั ธรัฐ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น – ขึน้ เขาริกิ - สะพานคาเปล
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านวิทซ์นาว นัง่ รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ วา่ เป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2
รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ
(Rigi Kulm) นี ้ มีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ วา่ ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา
อื่นๆ ได้ รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้ อมด้ วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
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เดินทางลงจากยอดเขาด้ วยเคเบิ ้ลคาร์ ที่จะให้ ทา่ นได้ เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้ วเดินทางกลับสุล่ เู ซิร์น
นาคณะไปถ่ายรูปคูก่ บั สะพานคาเปลทอดตัวข้ ามแม่น ้ารอยส์ เป็ นภาพที่ถกู ใช้ ในการโปรโมตเมือง แล้ วไปชมสัญลักษณ์
อีกอย่างหนึง่ คือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้ าผา ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส ที่เสียชีวติ ในระหว่างการ
ปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ วอิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬกิ าชันดี
้ , มีดพับวิคตอรี
น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุ งเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น.
นาท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขายแลกเปลีย่ นทองคาทีใ่ หญ่ที่สดุ และ
เป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
13.55 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
06.50 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั ,
ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ ข้ าชมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มี
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มกี ารตกลงชาระ
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

22 เมษ. 01 พ.ค. 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

06-15 พ.ค. 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

20-29 พฤษภาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

03-12 มิถุนายน 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

17-16 กรกฎาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

08-17 กรกฎาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

22-31 กรกฎาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

05-14 สิงหาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

19-28 สิงหาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

02-11 กันยายน 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

14-23 ตุลาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

21-30 ตุลาคม 2565

139,000.-

125,100.

111,200.-

20,000.-

11,500.-

-30,000/-23,000

ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ตอ่ ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ / อวัยวะ /สายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครอง ในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและเทีย่ ว
บิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี
 ค่าใช้ จา่ ยต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่
กาหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่ าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายไปแล้ ว)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 50%**
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์ **
 การจ่ายค่าบริ การคืนให้ แก่นกั ท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ได้ จ่ายจริ งเพือ่ การเตรี ยมการจัดนาเที่ยวให้
นามาหักจากเงินค่าบริ การทีต่ ้ องจ่าย ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าดาเนินการ
2. ค่ามัดจา หรื อ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่ องบิน

3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME &
NON-REFUND
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่น
ขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย และ 60 วันก่อน
การเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24
ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วน
ต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพือ่ ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

