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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที ่2 ซูริค - อันเดอรแ์มท - รถไฟสู่เมืองแซรมั์ทเมืองปลอดมลพิษ 
00.35 น. เดินทางสู่นครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินท่าอากาศยานซูรคิ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดินทางสู่เมืองอนัเดอรแ์มท หมู่บา้น

เล็กๆใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็นแหล่งสกีที่นิยมแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด ์
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าท่านนั่งรถไฟ Glacier Express สู่เมืองแซรม์ทั รถไฟวิ่งผ่านภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค ์

สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ทั เมอืงที่ไม่
อนญุาตใหร้ถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์  อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีรา้นคา้
มากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีชื่นชอบของนกัสกีจากทั่วโลก  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Mirabeau **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
วันที ่3 เซอรแ์มท - แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ ์- มงเทรอซ ์
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. น าท่านสู่สถานเีคเบิล้คาร ์Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ีสงูถงึ 

4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความ
สงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 
เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา และยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงตบ์ลงัก ์ ชมถ า้น า้แขง็ที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถา่ยรูปกบัรูป
แกะสลกัน า้แขง็ที่สวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอยา่งจใุจ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถา่ยรูป อีกทัง้ยงั

เป็นสวรรคข์องนกัสกี จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลบัมาสู่เมืองทาสซอ์ีกครัง้ เพื่อเดินทางสู่
เมือง มงตเ์ทรอซ ์เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึ่งไดร้บัสมญานามวา่
รเิวียรา่แห่งสวติเซอรแ์ลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที ่4 มงเทรอซ ์- พิชติยอดเขา Glacier 3000 - อนิเทอลาเกน้ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ

ผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน  พาท่านขึน้กระเชา้ยกัษ์ พรอ้มชมทศันยีภาพท่ีงดงาม สู่บรเิวณ กลาเซยีร ์เลอ ไดเบอเรต็ หรือที่
ไดร้บัการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) พาทา่นนั่งรถ Snow Bus ตะลยุหมิะที่ขาวโพลนสู่จดุชมววิ
ทศันียภาพที่งดงาม หากอากาศดีทอ้งฟา้สดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจงุฟราว หรือแมทเทอรฮ์อรน์ไดจ้าก
ที่นี่ เพลิดเพลินกบักิจกรรมตื่นเตน้สนกุสนานในบรเิวณ Fun Park ใหท้่านไดเ้ล่นสโนวส์เลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมทา้ทายดว้ยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาดว้ยความสงู 3,000 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเกน้ ที่มีความส าคญัประหน่ึงเมอืงหลวงของแบรน์เนอร ์ โอเบอรล์นัด ์ ชื่อของเมืองมา

จากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทนู (Thun)  อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาในการชอ้ป
ป้ิงสินคา้ชัน้ดีของสวิสเป็นของฝาก 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที ่5 กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (Top of Europe) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเกน้ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. สู่เมืองกรนิเดอวาลด ์จดุสตารท์ของการท่องเที่ยว ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร ไดร้บั

การยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้าขนาด 26 
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ที่นั่งพรอ้มหนา้ตา่งกวา้งเพื่อชมววิทิวทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บน
ยอดเขามกีิจกรรมมากมายใหท้า่นไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จดุชมววิที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , 
Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาว
ที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าช็อคโกแลท  Alpine Sensation ที่
จะท าใหท้่านเพลิดเพลินไปอย่างไม่รูเ้บื่อ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้น ากลบัสู่เมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั และมี

ความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
วันที ่6 เมืองอนิเทอลาเกน้ - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนยิม

มาตากอากาศที่เมืองนี ้ 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดรโิอ (Sondrio) ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงที่ Fox Town Factory Stores อิสระใหท้่านได้

มีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมดก์ว่า 100 รา้นคา้ เดินทางต่อสู่เมอืงซอนดรโิอ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่ง
พกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอ์ิตาเลียนรมิทะเลสาบ 
และวิลล่าเรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรยีบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และตน้ไม ้
ดอกไม ้สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบ ท าใหด้โูดดเดน่ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่7 ซอนดริโอ - ทริาโน่ – Bernina Express - ซังตม์อริทซ ์- ลูเซิรน์ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านเขตใจ

กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง 
โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มชีื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา 
จนเขา้สูเ่มืองซงัตม์อรทิซเ์มืองฟ้าครามน า้ใสเป็นเมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรม
แห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกัท าใหม้ีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแข่งในระดบั
เวิลดแ์ชมป์เป้ียนชิพและโอลิมปิกมาแลว้ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เที่ยวชมเมืองซงัตม์อรทิซ ์เมืองตากอากาศที่โด่งดงัไปทั่วโลก ตวัเมืองตัง้อยู่บนเขต upper ที่ท่านสามารถมองววิทิวทศัน์

ไดอ้ย่างกวา้งไกล น าคณะออกเดนิทางสู่เมืองลเูซิรน์เมืองตากอากาศที่โด่งดงัรมิทะเลสาบส่ีพนัธรฐั 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที ่8 ลูเซิรน์ – ขึน้เขาริกิ - สะพานคาเปล   
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 

รองจากยอดเขาวอชงิตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชยีร ์ สหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ
(Rigi Kulm) นี ้มีที่มาจากค าวา่ Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขา
อื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คารท์ี่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทวิทศันท์ี่แตกตา่ง แลว้เดินทางกลบัสุ่ลเูซิรน์  
บ่าย น าคณะไปถา่ยรูปคู่กบัสะพานคาเปลทอดตวัขา้มแม่น า้รอยส ์เป็นภาพท่ีถกูใชใ้นการโปรโมตเมือง แลว้ไปชมสญัลกัษณ์

อีกอย่างหน่ึงคือ รูปสลกัสิงโตหินบนหนา้ผา ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรบัจา้งชาวสวิส ที่เสียชีวติในระหว่างการ
ปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ยา่นเมืองเกา่ อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวคิตอรี
น็อกซ,์ นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแล็ตและอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วันที ่9 ลูเซิรน์ - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกจิที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายแลกเปล่ียนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ และ

เป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ     ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการ
ถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มี
สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดม้กีารตกลงช าระ
ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะ
เป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

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 
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21-30 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -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 คุม้ครองการสญูเสียชีวติ / อวยัวะ /สายตา

หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเที่ยว 
บิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร 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) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัค่าใชจ่้ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวให้

น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้ 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
3. คา่ใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงแต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวซี่าไดท้นัตามก าหนดเวลา 
ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คือคา่วซี่า และคา่เปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & 
NON-REFUND 
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่น
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ขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ทา่นช าระ
มาแลว้ 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ย และ 60 วนัก่อน
การเดินทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 
ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่น
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

 


