


วันที� 1 (25 ธันวาคม 2564)
กรุงเทพฯ - ซรูคิ (สวติเซอรแ์ลนด์)

21.00 น. 
       พรอ้มคณะที�สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
 เคาน์เตอร ์D 16-19   สายการบนิไทย เจา้หน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง
สัมภาระและการเชค็อิน

วันที� 2 (26 ธันวาคม 2564)
ซูรคิ - ลเูซิรน์ - หมู่บา้นวทิซ์นาว - ขึ�นยอดเขารกิ ิ– เมอืงคูร์

01.05 น.

       เดินทางสู่นครซรูคิ โดยสายการบนิไทยเที�ยวบนิที� TG970

07.50 น.

       ถงึสนามบนินครซรูคิ เดนิทางสู่หมูบ่า้นวิทซน์าว นั�งรถไฟไตเ่ขา Rigi   ถอืไดว้า่เป�นรถไฟ

เส้นทางสายภเูขาที�เกา่แกท่ี�สุดในยโุรป เขารกิิ (Rigi Kulm) มทีี�มาจากคําวา่  Mons Regina แปล

ได้วา่  ราชนิิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทวิทศัน์ของยอดเขาอื�นๆ  ไดร้อบ 360 องศา ชม

ววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug

12.00 น.

       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร

บ่าย

       ลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิ�ลคาร ์ที�จะให้ทา่นไดเ้ห็นววิทวิทศัน์ที�แตกตา่ง   แลว้เดนิทางสู่

เมืองคูร ์Chur เป�นเมอืงเลก็ ๆ ที�วา่กนัวา่เก่าแกท่ี�สุดของประเทศ มแีพะภเูขาเป�นสัญลกัษณ์  

 บรรยากาศเมืองที�เงยีบสงบ เดนิเลน่ในเมืองเขตเมอืงเกา่สไตล์สวสิ

19.00 น.

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Hotel Stern Chur **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั



08.00 น.

       เดินทางสู่ซงัตม์อรทิซ ์เมอืงฟ�าครามน�าใส อยูใ่นหุบเขา Engadin สงูจากระดบัน�าทะเล

1,775m.ถอืเป�นหลงัคายโุรป สัญลกัษณ์เมืองเป�นรูปพระอาทติยไ์ดร้บัการยกยอ่งวา่เป�นเมอืง

ทอ่งเที�ยวระดบั Top of the world ฉากหลงัคือยอดเขา PizNair (สงู3,057m.) ทาํให้เมอืงนี�ดมูี

เสน่ห์มากขึ�น

12.00 น.

       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร

       รถไฟทอ่งเที�ยวสาย    Bernina Express   ที�เกา่แกท่ี�สุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์ วิ�งผา่น

ใจกลางเทอืกเขาแอลป�   ที�มีหิมะปกคลมุตลอดทั�งป� ผา่นหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55

แห่งและสะพาน  196  แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที�Brusio   ที�มชีื�อเสียงโดง่ดงัไปทั�ว

โลกเส้นทางนี�รบัประกนัความสวยแบบห้ามกะพรบิตา จนเข้าสู่เมืองทริาโน่ แหลง่พักผอ่น

ตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาล ีเดนิทางตอ่โดยรถโค้ชสู่เมอืงลกูาโน่ เมอืงตากอากาศรมิ

ทะเลสาบของแควน้ทซิโิน่ ระหวา่งเส้นทางผา่นทะเลสาบโคโม ไดช้ื�อวา่เป�นทะเลสาบที�สวยงาม

ที�สุดของอิตาลทีางตอนเหนือ

19.00 น.

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Hotel de la Paix ****

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 3 (27 ธันวาคม 2564)
คูร ์- ซังตม์อรทิซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลกูาโน่

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม



วันที� 4 (28 ธันวาคม 2564)
คูร ์- ซังตม์อรทิซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลกูาโน่

09.00 น. 
       เดินทางโดยรถโค้ชสู่กอ็ทธารท์ ที�เป�นเจ้าของอุโมงค์ที�ลกึที�สุดในยโุรป (17 ก.ม.) 
 จากนั�นรถไต่ระดับขึ�นสู่ยอดเขาที�มหิีมะปกคลมุ ทา่นสามารถพบเห็นธารน�าแขง็
(Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สู่เมืองอนัเดอรแ์มท 
12.00 น. 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
      รถไฟสาย Glacier Express นําทา่นสู่เมืองแซรม์ทัผา่นภมูปิระเทศที�งดงามของเทอืก

เขาแอลป� อุโมงค์ สะพานหุบเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอนและหุบเขาที�สงู 2,000 กวา่

เมตรตลอดเส้นทาง   ทา่นสามารถชมยอดเขาที� ปกคลมุด้วยธารน�าแขง็เจ้าของเส้นทาง

Furka-Oberralp Bahn พาดผา่นในกลางเทอืกเขาแอลป�สู่เมืองแซรม์ทั เมอืงที�ไมอ่นญุาต

ให้รถยนตว์ิ�งและเป�นเมืองที�ไดร้บัการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษที�ดสุีดของโลก ตั�งอยูบ่น

ความสูงกวา่ 1,620 เมตร อิสระให้ทา่นได้ชมเมอืง มีรา้นค้ามากมาย เมืองนี�เป�นที�ชื�นชอบ

ของนักสกจีากทั�วโลก

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Hotel Gornergrat Dorf ***

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม



08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

วันที� 5 (29 ธันวาคม 2564)
แซรมั์ท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์
(แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ์)

09.00 น.

       นําทา่นสู่สถานีเคเบิ�ลคาร ์ Matterhorn Glacier

Paradise เพื�อสัมผสักบัความงดงามของยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ที�สูงถงึ 4,478 เมตรและได้ชื�อวา่เป�นยอด

เขาที�มรูีปทรงสวยที�สุดของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้

ไฟฟ�าแบบพาโนรามาววิ (นั�งได้ 6 ทา่น) ไตค่วามสงู

เหนือลานสกอีนักวา้งไกลสุดสายตาเป�นระยะทางยาว

กวา่ 8 กโิลเมตร (ยาวที�สดุในสวติเซอรแ์ลนด์) ชื�นชม

กบัทวิทศัน์ที�สวยงาม ณ จดุสงูที�สุดบรเิวณไคลน์แมท      

เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สูงกวา่ยอดเขายงูเฟรา  และ

ยอดเขาเอกยุดมูดิ ีในเขตมงตบ์ลงัก ์ชมถ�าน�าแขง็ที�อยู่

สงูที�สุดในสวสิ ถา่ยรูปกบัรูปแกะสลกัน�าแขง็ที�

สวยงามลานหิมะกวา้ง ให้ทา่นไดสั้มผสัอยา่งจใุจ

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย

       อสิระตามอธัยาศัย ให้ทา่นได้เพลดิเพลินกบัการ

พักผอ่นใน เมืองปลอดมลพิษ หรอืเดินเที�ยวชมเมอืง

ถ่ายรูป อกีทั�งยงัเป�นเมืองสวรรค์ของนักสกี

19.30 น.  

รบัประทานอาหารค�า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Hotel Gornergrat Dorf *** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั



วันที� 6 (30 ธันวาคม 2564)
ทาสซ์ - ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ์
GOLDEN PANORAMA - กซืตาดก์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

08.00 น.

       เดินทางสู่เมอืงลอยเคอรบ์าด ในแคว้นวลัเล่ส์ ไดร้บัการขนานนามวา่      The largest

alpine thermal spa in Europe แหลง่น�าแรธ่รรมชาตทิี�โดง่ดงัที�สุดในเขตเทอืกเขาแอลป�

Burgerbad Therme ที�ให้บรกิารอาบน�าแรแ่ละสปาใหญ่  และทนัสมัยที�สดุของเมอืง         

 สระน�าแรก่วา่ 10 แห่งภายในศูนย์บรกิารแห่งนี� อสิระให้ทา่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบั Indoor &

Outdoor Pool / Leisure pool / Spa Pool ในอุณหภมูคิวามรอ้นระหว่าง 28-43  องศา

เซลเซยีส

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย

       เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ ์เมืองพักผอ่นตากอากาศที�มชีื�อเสียง ทั�งในฤดรูอ้นและหนาวรมิ

ทะเลสาบเจนีวา ซึ�งไดร้บัสมญานามว่าเป�นไขมุ่กของรเิวียรา่แห่งสวสิ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac

Leman) หรอืที�ชาวสวสิยกย่องให้เป�นรเิวยีรา่ รถไฟสาย Golden Pass Panorama เป�น 1 ใน

เส้นทางทอ่งเที�ยวทางรถไฟที�สวยที�สดุของประเทศ ผา่นเขา้ไปในทุง่เกษตรกรรม  บา้นไร่

ปลายนา ฟารม์ปศสัุตว ์ที�จะทาํให้เราได้เห็นถึงความเป�นเกษตรกร อาชพีเกา่แก ่ตั�งแตค่รั�ง

บรรพบุรุษ จนถึงสถานีกซืตาด์ก Gstaad เมอืงสกรีสีอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ  ของยโุรป         

เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี�มบีา้นตากอากาศของคนดงัอาท ิจลีู� แอนดรูส์ (เดอะซาวดอ์อฟ

มิวสิค), อลซิาเบต็ เทยเ์ลอรแ์ละเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทั�งเหลา่เซเลบ็ของโลกอาท ิไมเคิล

แจ็กสัน, เจ้าฟ�าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารสี ฮิลตนั ล้วนแตเ่คยมาพักผอ่นตามอากาศที�

เมืองนี� 

19.30 น.  

รบัประทานอาหารค�า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก  Hotel Arc En Ciel **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั



วันที� 7 (31 ธันวาคม 2564)
กืซตาด์ก - กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายงูเฟรา (TOP OF

EUROPE) - เมอืงอนิเทอลาเก้น

08.00 น.

       สู่เมืองกรนิเดอวาลด์ จุดสตารท์ของการทอ่งเที�ยวยอดเขายงูเฟรา ที�มคีวามสงูกวา่ระดบั

น�าทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รบัการยกยอ่งวา่เป�น Top of Europe  ขึ�นพิชติยอดเขา โดย

Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ�าขนาด 26 ที�นั�งพรอ้มหน้าตา่งกวา้งเพื�อชม

ววิทวิทศัน์แบบพาโนรามา ใชเ้วลาขึ�นสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาท)ี    บนยอดเขามี

กิจกรรมมากมายให้ทา่นไดเ้พลดิเพลนิ ลานหิมะ  Sphinx  จดุชมววิที�สงูที�สดุ ในยโุรป และ

Glacier Plateau , Ice Palace ถ�าน�าแขง็ที�แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน�าแขง็ 30 เมตร 

 สัมผสักับภาพของ ธารน�าแขง็ Aletsch ที�ยาวที�สดุในเทอืกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 กโิลเมตร และ

หนา 700 เมตร การสาธติวธิกีารทําชอ้คโกแล็ต Alpine Sensation ที�จะทาํให้ทา่น

เพลิดเพลนิไปอย่างไม่รูเ้บื�อ

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา

บ่าย

       เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ    รถโค้ชคันเดมินําเขา้สู่เมอืงอินเทอลาเก้น อนัเป�น

แหล่งทอ่งเที�ยวที�สําคัญ และมีความสําคัญประหนึ�งเมอืงหลวงของฃแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์  

 ตั�งอยูท่ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป�นฉากหลงั อกีทั�งยงัเมอืงแห่งการพัก

ผอ่น สัมผสับรรยากาศอนับรสิทุธิ�

19.30 น.  

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก  Hotel Metropole **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม



วันที� 8 (1 มกราคม 2565)
อินเทอลาเกน้ - สนามบนิซรูคิ - กลบักรุงเทพฯ

08.00 น.

       นําทา่นสู่เมืองซรูคิ ศูนยก์ลางเศรษฐกิจที�สําคัญของสวสิ เป�นศูนยก์ลางการซื�อขาย แลก

เปลี�ยน ทองคําที�ใหญท่ี�สุดและเป�นตลาดหลกัทรพัยท์ี�ใหญ่เป�นอันดบั 4 ของโลก 

13.30 น. 

      ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 971

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

วันที� 9 (2 มกราคม 2565)
เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.30 น. สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ



หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจั้ดเตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดิน
ทาง โดยซื�อตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที�พัก, รา้นอาหาร ตลอดจน
สถานที�เขา้ชมตา่ง ๆ เพื�อเป�นการเตรยีมพรอ้มให้กบักรุป๊ทวัร ์ในกรณีที�เกดิ
เหตกุารณ์อันสดุวสัิยอาท ิการยกเลกิเที�ยวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การ
พลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�องไมท่นั), การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั
ธรรมชาต ิรวมถงึการถกูปฏเิสธการเขา้เมือง อันเป�นผลทาํให้การเดนิทางลา่ชา้
หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหน้าทวัร ์มี
สิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงนิค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที�ทา่นได้
ชาํระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดมี้การตกลงชาํระค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ไวล้ว่งหน้าแลว้
และหากมีค่าใชจ้า่ยใด ๆ ที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากในรายการทวัร ์หัวหน้าทวัรจ์ะแจง้
ให้ทา่นทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผดิชอบได้
หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป�นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยว ซึ�งอาจมี
การเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั
โปรมแกรมทอ่งเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถว้น จะส่งให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดนิทาง
เทา่นั�น

 คุณสมบตัใินการเดนิทางเขา้สู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพื�อการทอ่งเที�ยว ตอ้งเป�น
บุคคลที�ได้รบัวคัซนีครบโดสตามที� EMA/WHO กําหนดดงันี�
·Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran)
·Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna)
·AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) **แอสตรา้เซนเนกา้ สยาม
ไบโอไซเอนซ ์ขณะนี� ไดร้บัการรบัรองเฉพาะประเทศฝรั�งเศส และเยอรมนี อยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณารบัรองเพิ�มจาก WHO/EMA**
·Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
·Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell))
·Sinovac (CoronaVac)

       ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเที�ยวตอ้งม ี“EU
Digital COVID Certificate” เพื�อแสดงในสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ รวมไปถงึ
ภตัตาคาร, โรงแรม, รถขนส่งสาธารณะ, รถไฟ, และตามพิพิธภณัฑต์า่งๆอกีดว้ย ทา
งบรษัิทฯทวัรจ์ะจดัทาํให้ทกุทา่น



ค่าทัวร์รวม

✔ ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ�มของน�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 1 ตลุาคม 2564

✔ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ

✔ ค่าโรงแรมที�พักตามที�ระบใุนโปรแกรม หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป�นห้อง

แบบ Twin / Double

(ขอ้จํากัดของโรงแรมในเขตสกรีสีอรท์ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ตอ้งเขา้พักไมน้่อยกวา่ 7 คืน) 

✔ ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารทอ้งถิ�นในแตล่ะ

ประเทศ

✔ ค่าทปิพนักงานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอตัรา 2 สวติฟรงัค์ตอ่

ทา่น / วนั

✔ ค่าธรรมเนียมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด์ (เชงเกน้)

✔ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR

คุ้มครองการสูญเสียชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบัตเิหต ุสําหรบัผูเ้อา

ประกนัภยัอาย ุ16-75 ป� จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่ง

ประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000

บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถงึประกนัสุขภาพที�ไมไ่ด้เกดิจากโรค

–หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน

ความล่าชา้ของสัมภาระและเที�ยวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอยีดของ

กรมธรรม์ตามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร์

ค่ายกกระเป�าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น�าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป�าใบเลก็อยูใ่นความ

ดูแลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั



ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์)
ค่าตรวจ PCR / RAPID ANTIGEN / ETC. ที�แสดงผลเป�นลบ หากประเทศสวติ
เซอรแ์ลนด์ออกกฎให้นักทอ่งเที�ยวตอ้งทาํการตรวจกอ่นเข้าประเทศ หรอื
ระหวา่งการทอ่งเที�ยวภายในสวิตเซอรแ์ลนด ์(อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ยงัไม่
ประกาศอยา่งเป�นทางการ)
ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกด์ทอ้งถิ�น
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่า
อาหารที�สั�งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในรา้นอาหารนอก
เหนือจากที�ทางบรษัิทฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป�นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์ม่รวม

เงื�อนไขการจองทัวร์

การจองทวัร ์(How to make your reservation)
       เพื�อเป�นการยืนยันการเดิน ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจําลว่ง
หน้า 35,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ�งทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัที�จอง ซึ�งเงนิมดัจําดงั
กลา่วจะเป�นการยืนยันการจองของทา่น และกรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลอืลว่งหน้า 21
วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนักอ่นการเดินทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON
(เทศกาลป�ใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  หาก
ทา่นไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยไม่มีเงื�อนไข

      ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี�
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รบัจองทวัรสํ์าหรบัลกูค้าดงัตอ่ไปนี�
1. เด็กที�มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายทีุ�มีความจําเป�นตอ้งใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั
3. ผู้เดินทางที�บ่งบอกการเป�นบคุคลไร้ความสามารถ



การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เดอืนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลป�ใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

เทศกาลตรุษจนี / เทศกาลสงกรานต์

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป�นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ�งการ

ยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถอืเป�นการยกเลกิตามเงื�อนไขของวนั

เวลาที�ยกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที�ทา่นไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิซีา่จาก

ทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําให้ทา่นยื�นขอวซีา่แบบเดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่

แบบกรุป๊

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทาง ต�ากวา่ 15 ทา่น โดยที�

จะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการทอ่ง

เที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณีที�เกดิเหตจํุาเป�นสดุวสัิยดงันี� การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทําที�ส่อไป

ในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ี�ทา่นชาํระมาแล้ว



การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees)
       หากทา่นประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง สามารถทาํไดล้ว่งหน้ากอ่น
การเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ย และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่ง
เทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน
ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลป�ใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

ตั�วเครื�องบิน (Air Ticket)
        ในการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หาก
ตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนตา่งที�สายการบนิ
เรยีกเกบ็ และการจดัที�นั�งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริ
ษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบนิเทา่นั�น และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจ
สอบกบัเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทาํ REFUND ไดห้รอื
ไม่กอ่นที�ทา่นจะชาํระเงนิค่าทวัรส่์วนที�เหลอื

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน�ามนัเชื�อเพลงิของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
        คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 1 เมษายน 2564
การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือเป�นค่าทวัรส่์วนเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสิทธิ�ในการเรยีกเกบ็ตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว


