โปรแกรมสวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน
เดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย
วันทีแ่ รก
เมืองซูริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอินเทอลาเก้น
เช้า รับคณะสนามบิน
เดินทางสู่ เมืองซูริค นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดย
กษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่จัตุรัส
ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สาคัญของ
เมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
นาท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้
ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
เยี่ยมชม สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุ
หลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความ
เป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้วให้ท่าน

ค่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ลูเซิร์น

NEWGENS TRAVEL
65/98 Jorrakeabua,Ladprao,Bangkok 10230
Tel : (662) 061-0101 (AUTO) Fax : (662) 553-3016 (AUTO) URL : www.newgenstravel.com

1

วันที่สอง
ยอดเขายุงเฟรา (Top of Europe)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นาคณะลงรถไฟ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF
EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา จุดสูงสุดคือลานน้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่
สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์
ชม ถ้าน้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้าแข็งแกะสลักรูปร่าง
ต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทาการ
ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
เดินทางลงจากยอดเขาสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) นาท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆใน
หุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้าตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค
(Staubbach) น้าตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้าตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

นาท่านกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้าน
ตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง

ค่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก อินเทอลาเก้น
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วันทีส่ าม
ล่องทะเลสาบทูน – ฮาร์เดอร์คลุม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทูน(Thun) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้าอาเรอ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศอันสวยงาม มีกลิ่น
อายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริงโดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบสวิส ตัดกับทะเลสาบทูนสีฟ้าใสดุจอัญมณี

พาสัมผัสอีกประสบการณ์ในการชมความสวยงามของสวิตฯ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งบรรดา
ปราสาทเก่า โรงแรม บ้านเรือน ให้ท่านชื่นชมระหว่างทาจนถึงเมืองอินเทอลาเก้น
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) นาท่าน นั่งรถไฟราหลังคากระจกสู่ยอดเขาฮาร์เตอร์ คูลม์ (Harder Kulm)ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ที่ความสูง 1,322 เมตร ดื่มด่าบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ (Eiger) , เมิ้นซ์ (Monch) และจุงเฟรา
(Jungfrau) ที่ถูกขนาบด้วยสองทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อเมือง คือสอบสาป เบรียนส์ และ ทูน ให้ท่านได้เดินสู่
สะพานชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

ค่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก อินเทอลาเก้น

วันที่สี่ เมืองสเปียซ – ทะเลสาบเบลาเซ – เมืองเซอร์แมท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูป เมืองสเปียซ (Spiez ) เมืองริมทะเลสาบสาบทูน และเป็นชุมทางรถไฟที่สาคัญเพราะรถไฟส่วนใหญ่จะ
มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีนี้ บริเวณท่าเรือสเปียซ จะมีเรือยอร์ชจอดเรียงราย อีกทั้งบนเนินเขายังมีปราสาทสเปียซ
(Spiez Castle) ที่มีอายุมากกว่า หนึ่งพันปี
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จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้
น้าเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ
Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สาหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้าทะเลสาบ
มีสีน้าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วย
จนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเมืองเซอร์แมท (Zermatt) หมู่บ้านในสกีรสี อร์ทยอด
นิยมของชาวสวิส ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่,
จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น
ค่า
อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก เมืองเซอร์แมท
วันทีห่ ้า เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นาแกรท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท
(Gornergrat)ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถ
เห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้า
เข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์
ฮอร์น (Matterhorn)ยอดเขาทรงปิรามิด จนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นาไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big
Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก...

ช่วงบ่ายจะเริ่มเที่ยวเจาะลึกยอดเขานี้ เริ่มต้นด้วยพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenbodenพาท่านเดินเท้า
สู่ ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee)หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้สวยที่สุด
ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะ
บรรยาย เก็บภาพประทับใจกันจนเต็มที่
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และเดินลัดเลาะชมวิวตลอดทางสู่ นาทีด้านล่าง Riffelberg จากนั้นลงรถไฟกันต่อสู่ถึงด้านล่างสุด เมืองเซอร์แมท
(Zermatt)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก
ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของที่ระลึกทั้งหลายก็น่ารัก

ค่า

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้
ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ แวะ
ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า
800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก เมืองมองเทรอซ์ หรือ โลซานน์

วันทีห่ ก
เมืองมองเทรอซ์ - เวเวย์ - เจนีวา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บน
ชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" (Pearls of the
Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด“ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลาย
ชีวิต นาท่านชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin's statue) ตั้งบริเวณด้านหน้า Food
Museum โดยที่มีซ้อมขนาดยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบ ทาให้มีการกล่าว ติดตลกกันว่าเป็นรูปปั้นชาลี แชปลินกาลังหิว
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เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) นาชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การ
สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ
นาท่านถ่ายรูปกับ น้าพุเจทโด ที่ฉีดสายน้า พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ
นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเจนีวา

ค่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก เมืองมองเทรอซ์ หรือ โลซานน์

วันที่เจ็ด
เมืองกรูแยร์ - กรุงเบิร์น - เมืองซูริค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องชีสสวิสฯ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) ต้นกาเนิดของเนยแข็งกรูแยร์ Gruyere
cheese ที่ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี ที่สามารถส่งออกชีสกรูแยร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก กรูแยร์ยังเป็นเมืองยุคกลาง
ขนาดย่อมเยาที่มีทิวทัศน์อันทรงเสน่ห์ และมีกลิ่นชีสโชยในอากาศตลอดเวลาที่เราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมือง
อีกด้วย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863
นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมมาร์
กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลา
แต่ละครั้ง
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จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ เมืองซูริค นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853
โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่าน สู่จัตุรัสปารา
เดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ สาคัญของเมืองและ
ยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อิสระช้อปปิ้ง บนถนนที่แพงที่สุดในยุโรป ถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และ
ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรป
ด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของ
สวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอด
ทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ

ค่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ใกล้สนามบิน

วันที่แปด
สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คณะเดินทางเอง โดยรถรับส่งของโรงแรม ฟรี
13.30 น. เดินทางกลับโดยสายการบินไทย (อ้างอิงเวลาของการบินไทย
**********************************
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หมายเหตุ
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์, บริษัทขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน
- โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสาคัญ

ใบเสนอราคา
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ 85,900 บาท (สาหรับผู้เดินทาง 6-7 ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย
2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล วงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิส)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทาง กรุงเทพ – ซูริค
2. อาหารของลูกค้า มื้อกลางวัน และ มื้อเย็น
3. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกากับภาษี
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เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจา
แล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. ขั้นตอนการยื่นวีซ่ายื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จาเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ
-กรณีลูกค้าเดินทางขึ้นเขาคนขับรถจะรออยู่ด้านล่าง
-เวลาทางาน ปกติ 08.00 – 19.00 น.
- กรณีมีปรับโปรแกรมราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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