
 

 

 

 



 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที่ 2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ 
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินทา่อากาศยานซูริค หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว น าคณะเดินทางสูเ่มืองอนัเดอร์แมท หมูบ้่าน

เลก็ๆใจกลางเทือกเขาแอลป์ แตเ่ป็นแหลง่สกีที่นิยมแหง่หนึง่ในสวติเซอร์แลนด์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าทา่นนัง่รถไฟ Glacier Express สูเ่มืองแซร์มทั รถไฟวิ่งผา่นภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นชมอโุมงค์ 

สะพาน หบุเหว ผา่นสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร ตลอดเส้นทางทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลมุด้วยธารน า้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซร์มทั เมอืงที่ไม่
อนญุาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟตุ) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ทา่นได้ชมเมืองมีร้านค้า
มากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Mirabeau **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที่ 3 เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ - มงเทรอซ์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. น าทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงูถงึ 

4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุของเทอืกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟา้แบบพาโนรามาวิว ไตค่วาม
สงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตา ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 
เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต์บลงัก์ ชมถ า้น า้แขง็ที่อยูส่งูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูป
แกะสลกัน า้แขง็ที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ทา่นได้สมัผสัอยา่งจใุจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงั

เป็นสวรรค์ของนกัสกี จนถึงเวลาอนัสมควร น าทา่นออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสูเ่มืองทาสซ์อีกครัง้ เพื่อเดินทางสู่
เมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มีช่ือเสยีง ทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ได้รับสมญานามวา่
ริเวียร่าแหง่สวติเซอร์แลนด์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 4 มงเทรอซ์ - พิชติยอดเขา Glacier 3000 - อนิเทอลาเก้น 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู ่ เขา Glacier 3000 ทีเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟา้ขนาดใหญ่ที่จุ

ผู้ โดยสารได้ถึง 125 คน  พาทา่นขึน้กระเช้ายกัษ์ พร้อมชมทศันยีภาพท่ีงดงาม สูบ่ริเวณ กลาเซยีร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่
ได้รับการขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาทา่นนัง่รถ Snow Bus ตะลยุหมิะที่ขาวโพลนสูจ่ดุชมววิ
ทศันียภาพที่งดงาม หากอากาศดีท้องฟา้สดใส ทา่นจะสามารถมองเห็นยอดเขาจงุฟราว หรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จาก
ที่น่ี เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตื่นเต้นสนกุสนานในบริเวณ Fun Park ให้ทา่นได้เลน่สโนว์สเลด ในลานหิมะ และไมพ่ลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเช่ือมสองยอดเขาด้วยความสงู 3,000 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น ที่มีความส าคญัประหนึง่เมอืงหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนัด์ ช่ือของเมืองมา

จากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระให้ทา่นได้มีเวลาในการช้อป
ปิง้สนิค้าชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 



 

 

วันที่ 5 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายงูเฟรา (Top of Europe) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. สูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุสตาร์ทของการทอ่งเที่ยว ยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับ

การยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟา้ขนาด 26 
ที่นัง่พร้อมหน้าตา่งกว้างเพื่อชมววิทิวทศัน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บน
ยอดเขามกิีจกรรมมากมายให้ทา่นได้เพลดิเพลนิ ลานหิมะ Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , 
Ice Palace ถ า้น า้แข็งทีแ่กะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าช็อคโกแลท  Alpine Sensation ที่
จะท าให้ทา่นเพลดิเพลนิไปอยา่งไมรู้่เบื่อ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชน ากลบัสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั และมี

ความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทัง้ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 6 เมืองอนิเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลกูาโน ่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโนท่ี่มีอากาศดีตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลวีู๊ดนยิม

มาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้ที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ทา่นได้

มีเวลาช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมด์กวา่ 100 ร้านค้า เดินทางตอ่สูเ่มอืงซอนดริโอ โดยเลาะเลยีบผา่นทะเลสาบโคโม ่ แหลง่
พกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลดิเพลนิตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลยีนริมทะเลสาบ 
และวิลลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และต้นไม้ 
ดอกไม้ สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีล้อมรอบ ท าให้ดโูดดเดน่ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 7 ซอนดริโอ - ทิราโน่ – Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองทิราโน ่ รถไฟทอ่งเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอร์แลนด์ น าทา่นผา่นเขตใจ

กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่ และสะพาน 196 แหง่ 
โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มช่ืีอเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก เส้นทางนีรั้บประกนัความสวยแบบห้ามกะพริบตา 
จนเข้าสูเ่มืองซงัต์มอริทซ์เมืองฟา้ครามน า้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรม
แหง่แรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าให้มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแขง่ในระดบั
เวิลด์แชมป์เปีย้นชิพและโอลมิปิกมาแล้ว 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เที่ยวชมเมืองซงัต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศที่โดง่ดงัไปทัว่โลก ตวัเมืองตัง้อยูบ่นเขต upper ที่ทา่นสามารถมองววิทิวทศัน์

ได้อยา่งกว้างไกล น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองลเูซิร์นเมืองตากอากาศที่โดง่ดงัริมทะเลสาบสีพ่นัธรัฐ 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที่ 8 ลูเซิร์น – ขึน้เขาริกิ - สะพานคาเปล   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสูห่มูบ้่านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไตเ่ขา Rigi ถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 

รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) นี ้มีที่มาจากค าวา่ Mons Regina แปลได้วา่ ราชินิแหง่ภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขา
อื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ทา่นได้เห็นวิวทวิทศัน์ที่แตกตา่ง แล้วเดินทางกลบัสุล่เูซิร์น  
บา่ย น าคณะไปถา่ยรูปคูก่บัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์ เป็นภาพท่ีถกูใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์

อีกอยา่งหนึง่คือ รูปสลกัสงิโตหินบนหน้าผา ซึง่สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสยีชีวติในระหวา่งการ
ปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้วอิสระให้ช้อปปิง้สนิค้าชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเกา่ อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวคิตอรี
น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที่ 9 ลูเซิร์น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. น าทา่นสูเ่มืองซูริค ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส เป็นศนูย์กลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นทองค าทีใ่หญ่ที่สดุ และ

เป็นตลาดหลกัทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ     ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ข้าชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการ
ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มี
สทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มกีารตกลงช าระ
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมคีา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท 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 

 
คา่ทวัร์รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวติฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ / อวยัวะ /สายตา

หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเทีย่ว 
บิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 คา่ใช้จา่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รัฐก าหนด 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 60,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัทอ่งเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเที่ยวให้

น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรือ คา่ cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 



 

 

3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 

หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & 
NON-REFUND 
หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนั
เวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่น
ขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระ
มาแล้ว 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย และ 60 วนัก่อน
การเดินทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่ (24 
ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่น
ตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพือ่ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 
ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์
สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

 


