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วันที ่1  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที ่2  ซูริค - ลูเซิรน ์- หมู่บ้านวทิซน์าว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร ์
00.35 น.      เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสู่หมู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟเสน้ทางสายภูเขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป  

เขารกิิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากค าว่า  Mons Regina แปลไดว้่าราชินิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ  
ไดร้อบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ ที่จะใหท้า่นไดเ้ห็นววิทิวทศันท์ี่แตกต่าง แลว้เดินทางสู่เมืองครู ์ Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ   ที่ว่ากนัวา่

เก่าแก่ที่สดุของประเทศ มีแพะภเูขาเป็นสญัลกัษณ ์  บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตลส์วิส 
19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Mercure Chur West **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที ่3  คูร ์- ซังตม์อริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ซงัตม์อรทิซ ์ เมืองฟา้ครามน า้ใส อยู่ในหบุเขา Engadin สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m. ถือเป็นหลงัคายโุรป 

สญัลกัษณเ์มืองเป็นรูปพระอาทติย ์ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือยอดเขา    
PizNair  (สงู3,057m.) ท าใหเ้มืองนีด้มูเีสน่หม์ากขึน้ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ 
วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง      และสะพาน  196  
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา  
จนเขา้สูเ่มืองทิราโน่ แหล่งพกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอติาลี 

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ระหวา่งเสน้ทางผ่านทะเลสาบโคโม ไดช้ื่อ
ว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามที่สดุของอิตาลีทางตอนเหนือ 

19.00 น.       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel de la Paix **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่5  แซรม์ัท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ)์ 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00น. น าท่านสู่สถานี Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึน้เคเบิล้คารส์มัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถงึ 

4,478 เมตรและไดช้ื่อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6  ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ชื่นชมกบัทิวทศัน์
ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟรา   และยอดเขาเอกยุดมูดิี ในเขตมงต ์
บลงัก ์  ชมถ า้น า้แขง็ที่อยู่สงูที่สดุในสวิส  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนใน เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมอืง

สวรรคข์องนกัสกี 
19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที ่4  ลูกาโน่ - อนัเดอรแ์มท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซรมั์ท เมืองปลอดมลพิษ 
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น.    เดินทางโดยรถโคช้สู่ก็อทธารท์  ที่เป็นเจา้ของอโุมงคท์ี่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) จากนัน้รถไต่ระดบัขึน้สู่ยอดเขาที่มีหมิะปก

คลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สู่เมืองอนัเดอรแ์มท  
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

รถไฟสาย Glacier Express น าท่านสู่เมืองแซรม์ทั ผ่านภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค ์สะพาน หบุเหว ผ่าน
สวิสแกรนดแ์คนยอนและหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร  ตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แขง็เจา้ของ
เสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมืองที่
ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีสดุของโลก ตัง้อยู่บนความสงูกว่า 1,620 เมตร อิสระใหท้่านไดช้มเมือง มีรา้นคา้มากมาย        
เมืองนีเ้ป็นท่ีชื่นชอบของนกัสกีจากทั่วโลก 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที ่6  ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กืซตาดก์ 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสู่เมืองลอยเคอรบ์าด ในแควน้วลัเล่ส ์ไดร้บัการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in  Europe แหล่งน า้แร่

ธรรมชาติที่โด่งดงัที่สดุในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละสปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของ
เมืองสระน า้แรก่วา่10 แห่งภายในศนูยบ์รกิารแห่งนี ้อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool 
/ SpaPool ในอณุหภมูคิวามรอ้นระหว่าง 28-43  องศาเซลเซียส 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
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วันที ่8  อินเทอลาเกน้ - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูรคิ    ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย แลก เปล่ียน ทองค าที่ใหญ่ที่สดุและเป็น

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.55 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 วันที ่9  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

06.50 น.    สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ ์เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่
เป็นไข่มกุของรเิวยีรา่แหง่สวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องใหเ้ป็นรเิวียรา่ รถไฟสาย Golden 
Pass Panorama  เป็น 1 ในเสน้ทางท่องเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ ผ่านเขา้ไปในทุ่งเกษตรกรรม  บา้นไรป่ลายนา    
ฟารม์ปศสุตัว ์ที่จะท าใหเ้ราไดเ้หน็ถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเกา่แก่ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถึงสถานีกืซตาดก์ Gstaad   เมือง 
สกีรีสอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ  ของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีม้ีบา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ   จล่ีู  แอนดรูส ์ (เดอะ
ซาวดอ์อฟมวิสิค), อลิซาเบต็ เทยเ์ลอร ์ และเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทัง้เหล่าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจก็สนั, เจา้ฟ้าชาย
ชาลส,์ เจา้หญิงไดอานา่, ปารีส ฮิลตนั ลว้นแต่เคยมาพกัผ่อนตามอากาศที่เมืองนี ้  

19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
      น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที ่7  กืซตาดก์ - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอนิเทอลาเกน้ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สู่เมืองกรนิเดอวาลด ์จดุสตารท์ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 3,454 เมตร ไดร้บัการยก

ย่องวา่เป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพรอ้ม
หนา้ต่างกวา้งเพื่อชมววิทิวทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกจิกรรม
มากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แขง็ Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโกแล็ต  Alpine Sensation อีกหนึง่กจิกรรมที่น่าสนใจ 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบรนยอดเขา 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้คนัเดิมน าเขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัและมีความส าคญั

ประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมือง
แห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Kreb **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

EUR08A_Swiss Panorama 9 D_2022                                                                                                                                                   5 / 7 

 

 
 

 

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

23 เมษ. 01 พ.ค. 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 128,000.- 115,500.- 102,500.- 19,000.- 10,000.- -30,000/-23,000 

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 

หมายเหตุ      ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, 
การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัท ฯ ไดม้กีารตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ 
และหากมคี่าใชจ้า่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
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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 

ค่าทวัรร์วม : 

 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวติฟรงัคต์่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชวีิต / อวยัวะ /

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 

 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 ค่าใชจ้า่ยตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รฐัก าหนด 
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
   กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า

ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระ
เงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังตอ่ไปนี ้
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 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัค่าใชจ่้ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่คือคา่วซี่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยูใ่นเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวี
ซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 60 

วนัก่อนการเดินทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และ
เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

ค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

 

 


