วันที่ 1
22.00 น.

กรุ งเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวย
ความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2
00.35 น.
06.55 น.

ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์ นาว - ขึน้ ยอดเขาริกิ – เมืองคูร์
เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสูห่ มู่บ้านวิทซ์นาว นัง่ รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ ว่าเป็ นรถไฟเส้ นทางสายภูเขาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป
เขาริ กิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ วา่ ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ
ได้ รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้ อมด้ วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลงจากยอดเขาด้ วยเคเบิ ้ลคาร์ ทีจ่ ะให้ ทา่ นได้ เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้ วเดินทางสูเ่ มืองคูร์ Chur เป็ นเมืองเล็ก ๆ ทีว่ า่ กันว่า
เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศ มีแพะภูเขาเป็ นสัญลักษณ์ บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel Mercure Chur West **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
คูร์ - ซังต์ มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูซ่ งั ต์มอริ ทซ์ เมืองฟ้าครามน ้าใส อยูใ่ นหุบเขา Engadin สูงจากระดับน ้าทะเล 1,775m. ถือเป็ นหลังคายุโรป
สัญลักษณ์เมืองเป็ นรูปพระอาทิตย์ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับ Top of the world ฉากหลังคือยอดเขา
PizNair (สูง3,057m.) ทาให้ เมืองนี ้ดูมเี สน่ห์มากขึ ้น รถไฟท่องเทีย่ วสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุ ของสวิตเซอร์ แลนด์
วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทังปี
้ ผ่านหุบเหว ลาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้ งวงกลมที่ Brusio ทีม่ ีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้ นทางนี ้รับประกันความสวยแบบห้ ามกะพริ บตา
จนเข้ าสูเ่ มืองทิราโน่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อโดยรถโค้ ชสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบของแคว้ นทิซิโน่ ระหว่างเส้ นทางผ่านทะเลสาบโคโม ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ ของอิตาลีทางตอนเหนือ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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ลูกาโน่ - อันเดอร์ แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์ มัท เมืองปลอดมลพิษ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางโดยรถโค้ ชสูก่ ็อทธาร์ ท ที่เป็ นเจ้ าของอุโมงค์ที่ลกึ ที่สดุ ในยุโรป (17 ก.ม.) จากนันรถไต่
้
ระดับขึ ้นสูย่ อดเขาที่มีหมิ ะปก
คลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน ้าแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูงจนเข้ าสูเ่ มืองอันเดอร์ แมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถไฟสาย Glacier Express นาท่านสูเ่ มืองแซร์ มทั ผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่าน
สวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้ นทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารน ้าแข็งเจ้ าของ
เส้ นทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ สูเ่ มืองแซร์ มทั เมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมืองที่
ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีสดุ ของโลก ตังอยู
้ บ่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร อิสระให้ ทา่ นได้ ชมเมือง มีร้านค้ ามากมาย
เมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
แซร์ มัท - ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (แมทเทอร์ ฮอร์ น กลาเซียร์ พาราไดซ์ )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูส่ ถานี Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ สมั ผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นที่สงู ถึง
4,478 เมตรและได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอล์ปกระเช้ าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ ได้ 6 ท่าน) ไต่
ความสูงเหนือลานสกีอนั กว้ างไกลสุดสายตาเป็ น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สดุ ในสวิตเซอร์ แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์
ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริเวณไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมดิ ี ในเขตมงต์
บลังก์ ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งที่สวยงามลานหิมะกว้ างให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทังยั
้ งเป็ นเมือง
สวรรค์ของนักสกี
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
ทาสซ์ - ลอยเคอร์ บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ ก
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองลอยเคอร์ บาด ในแคว้ นวัลเล่ส์ ได้ รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน ้าแร่
ธรรมชาติที่โด่งดังที่สดุ ในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ให้ บริ การอาบน ้าแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สดุ ของ
เมืองสระน ้าแร่กว่า10 แห่งภายในศูนย์บริ การแห่งนี ้ อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool
/ SpaPool ในอุณหภูมคิ วามร้ อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสูเ่ มืองมงเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทังในฤดู
้
ร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึง่ ได้ รับสมญานามว่า
เป็ นไข่มกุ ของริเวียร่าแห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรื อที่ชาวสวิสยกย่องให้ เป็ นริ เวียร่า รถไฟสาย Golden
Pass Panorama เป็ น 1 ในเส้ นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สดุ ของประเทศ ผ่านเข้ าไปในทุง่ เกษตรกรรม บ้ านไร่ปลายนา
ฟาร์ มปศุสตั ว์ ที่จะทาให้ เราได้ เห็นถึงความเป็ นเกษตรกรอาชีพเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ครัง้ บรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad เมือง
สกีรีสอร์ ทราคาแพงอันดับต้ น ๆ ของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี ้มีบ้านตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่ แอนดรูส์ (เดอะ
ซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้ อนรับคนดังพร้ อมทังเหล่
้ าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้ าฟ้าชาย
ชาลส์, เจ้ าหญิงไดอาน่า, ปารี ส ฮิลตัน ล้ วนแต่เคยมาพักผ่อนตามอากาศทีเ่ มืองนี ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
กืซตาด์ ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้ น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
สูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดสตาร์ ทของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,454 เมตร ได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ น Top of Europe ขึ ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้ าลอยฟ้าขนาด 26 ที่นงั่ พร้ อม
หน้ าต่างกว้ างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้ เวลาขึ ้นสูย่ อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรม
มากมายให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวที่สงู ทีส่ ดุ ในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ ้าน ้าแข็งที่
แกะสลักให้ สวยงาม อยูใ่ ต้ ธารน ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทาช้ อคโกแล็ต Alpine Sensation อีกหนึง่ กิจกรรมที่นา่ สนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบรนยอดเขา
เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ ชคันเดิมนาเข้ าสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญและมีความสาคัญ
ประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ท่ ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั
้ งเมือง
์
แห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Kreb **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อินเทอลาเก้ น - สนามบินซูริค - กลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขาย แลก เปลีย่ น ทองคาที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ทใี่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
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 การยกเลิกเที่ ยวบิน,
การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ มกี ารตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับ ผิดชอบได้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

07-15 พ.ค. 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

21-29 พฤษภาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

17-26 มิถุนายน 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

08-17 กรกฎาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

22-31 กรกฎาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

6-14 สิงหาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

20-28 สิงหาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

03-11 กันยายน 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

15-23 ตุลาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

22-30 ตุลาคม 2565

128,000.-

115,500.-

102,500.-

19,000.-

10,000.-

-30,000/-23,000

ค่ าทัวร์ รวม :

ค่ าทัวร์ ไม่ 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 คุ้มครองการสูญเสียชีวิต / อวัยวะ /
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 40,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครอง ในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี
 ค่าใช้ จา่ ยต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าว
จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอือ้ อานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ

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 หากผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ได้ จ่ายจริ งเพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้ นามา
หักจากเงินค่าบริ การที่ต้องจ่าย 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 ยกจากนักท่องเทีย่ ว
ไม่ได้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม
กาหนดเวลา 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 วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวี
ซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15
วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริ สต์มาส และ
เทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

