
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชางงสีงิคโปร์     

2 
สนามบนิชางง ี– สนามบนิซูรคิ – เมอืงลูเซริ์น – อนุสาวรย์ีสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – 
เมอืงอเิซล์ทวาลด์ – เมอืงอนิทาลาเก้น – ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรยีนซ์    

Dorint Bluemlisalp Hotel 
 หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงอนิเทอลาเก้น – เมอืงกรนิเดลิวลัท์ – นัง่รถไฟไต่เขาจุงเฟรา – ถ ้าน ้าแขง็พนัปี – ธารน ้าแข็ง 
ยอดเขาจุงเฟรา – เมอืงทาซ     

Elite Hotel  
หรอืเทยีบเท่า 

4 เมอืงเซอร์แมท – สถานีเคเบิ้ลคาร์ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เมอืงซูรคิ    
Crown Plaza Hotel Zurich 
หรอืเทยีบเท่า 

5 เมอืงซูรคิ – นีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตนิเนอร์กาส    
Crown Plaza Hotel Zurich 
หรอืเทยีบเท่า 

6 สนามบนิซูรคิ – สนามบนิชางง ี     
7 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชางงี 
 

17.00 นัดหมายพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุ
ป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อนรบัพรอ้มอ านวยความ
สะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ713 

23.30 เดนิทางถงึ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ และรอต่อเครื่อง 
 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
เมืองอิเซล์ทวาลด์ – เมืองอินทาลาเก้น – ทะเลสาบ
ทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 

 

01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการ
บนิ SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบนิที ่SQ346  

08.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับหนึ่ งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา  

 

 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการ
สละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติเซอร์แลนด์ทีเ่กิดจากการปฏิวตัิใน
ประเทศฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  
น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็น เหมือน
สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดใน
ทวปียุโรป  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าท่ านสู่  เ มือง อิ เซล์ทวาลด์  (Iseltwald) พาท่ านถ่ ายรูปกับ 
ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ 
อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง 
Crash Landing on You  
น าท่านสู่  เมืองอินทาลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่
แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ต ัง้อยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) 
ทะเลสาบสฟ้ีาสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหน้าหลงัดว้ยเทอืกเขา
เขยีวชะอุ่ม  
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

เมนู พิ เ ศษ !! คอมโบฟองดู  
(ฟองดูชีส, ฟองดูน ้ามนั, ฟองดู
ชอ็กโกแลต) 

ทีพ่กั Dorint Bluemlisalp Hotel ห รื อ
เทียบ เท่ า  ร ะดับ  4  ดาว  หรือ
เทยีบเท่า 

 



 
Day3 เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองกรินเดิลวลัท์ – นัง่รถไฟ

ไต่เขาจุงเฟรา – ถ า้น ้าแขง็พนัปี – ธารน ้าแขง็ ยอด
เขาจุงเฟรา – เมืองทาซ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกรินเดิลวลัท์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศ
เล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ต ัง้ของ สถานี
รถไฟกรินเดิลวลัด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) 
น าท่าน ขึ้นเคเบ้ิลคาร ์Eiger Express  พชิติยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยน
ขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอด
เขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธาร
น ้าแขง็ขนาดใหญ่ บรเิวณเชงิเขาก่อนถงึสถานีปลายทางสถานีรถไฟ
จุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขา
จุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  
 

 
 
 

 

 
น าท่านเข้าชม ถ า้น ้าแขง็พนัปี (Ice Palace) เป็นถ ้าน ้าแข็งพนัปีทีไ่ม่
มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 
เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ 
และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดบัความสูงถึง 3 ,571 
เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของปร ะเทศ
สวติเซอร์แลนด์ สมัผสักบัภาพของ ธารน ้าแขง็ (Aletsch Glacier) ที่
ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถงึ 
700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป
และกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดย ท่ีท า
การไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป ไปหาบุคคลทีท่่านนึกถึงในช่วงเวลา
ทีด่ทีีสุ่ด  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรบัคณะได้ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิน์ าท่านรับประทานอาหารที่
ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทัง้นี้ทางบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  
นัง่รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ท
เชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบ้ิลคาร์ Eiger Express 
เพื่อมายัน  สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald 
Terminal Station) น าเดนิทางถงึ หมู่บ้านทาซ (Tasch) เป็นหมู่บ้าน
ที่ต ัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ ง หมู่บ้านทาซเป็นทางผ่านไปยังจุด
ท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ** 
การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพ
ภูมิอากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได้ 
ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ
ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ทัง้นี้ทางบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้ เป็นส าคญั  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั Elite Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 



Day4 เมืองเซอรแ์มท – สถานีเคเบ้ิลคาร ์– ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ – เมืองซูริค 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยรถไฟระหว่างเมอืง Shuttle Train เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ ทีส่วยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์
ใน ทีน่ี่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัสูง  เมอืงเซอร์แมทกม็กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิการไม่
อนุญาตใหใ้ชร้ถยนต์แล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนไดช้ื่อว่าเป็น  เมืองปลอดมลพิษ สามารถสูดความสดชื่น
ของอากาศบรสิุทธิ ์น าท่านสู่ สถานีเคเบ้ิลคาร ์  Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความ งดงามและยิ่งใหญ่ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น (Matterhorn) 
ที่สูงถึง 4,478 เมตรและได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานอนั
กว้างไกลสุดสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกบัทิวทศัน์ทีส่่วยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอรน์ 
3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลงัก์ ชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สูงทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกบัรูป แกะสลกัน ้าแข็งที่ส่วยงามลานหมิะ
กวา้งใหท้่านได ้สมัผสัอย่างจุใจ น าท่างลงโดยเคเบิ้ลคาร์ กลบัสู่เมอืงเซอร์แมท 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 
นัง่รถไฟระหว่างเมือง(Shuttle train) เมืองแซอร์แมท สู่หมู่บ้านทาซ และ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอร์แลนด์ เมอืงซูรคิขึน้ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมอืงยุโรปโบราณ
ทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมยัใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึ่งในล าดบั
ต้นๆของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติดทีีสุ่ดในโลก 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Crown Plaza Hotel Zurich ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

Day5 เมืองซูริค – นีเดอรด์อรฟ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกสัตินเนอรก์าส 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเยีย่มชมบรรยายกาศเมอืงซูริค ย่านเมืองเก่า (Old Tonw)  ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่
ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม ที่ส าคญัอีกอย่าง ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s 
Church) หอนาฬกิาทีม่หีน้าปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่าศูนย์กลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ใชท้ าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1880 นอกจากนัน้โบสถ์แห่งนี้ยงัเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกส ี(Stain Glass) มี
หน้าต่างกระจกสอีนัสวยงามโดดเด่น น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมนัโบราณบนเนินเขาใจกลางเมอืงบรเิวณรมิแม่น ้า
ลมิมทั (Limmat River) ปัจจุบนัเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ จุดนับพบ และจุดชมววิเมอืงชัน้เยีย่มจุดหนึ่งของชาวเมอืง 

 



 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 น าท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูรคิ เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป

โบราณ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งของเก่าชัน้เยี่ยม มีร้านค้าจ าพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่
เป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่าน
ธุรกจิการคา้ส าคญัของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบั
นานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แต่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเครื่องประดบั รา้นนาฬกิาและโรงแรม
ระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตินเนอรก์าส (Augustinergasse) 
ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ต ัง้ของอาคาร
บ้านเรอืนทีม่หีน้าต่างไมแ้กะสลกั สรา้งขึน้จากช่างฝีมอืในยุคกลาง  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Crown Plaza Hotel Zurich ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า
 
Day6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
11.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 345 
 

Day7 สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
 

 
05.55 เดนิทางถงึ สนามบินชางงี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อรอเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
07.10 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ 706 
08.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

12 – 18 เมษายน 2565 89,999 86,999 59,999 15,999 

10 – 16 พฤษภาคม 2565 79,999 76,999 59,999 13,999 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไม่รวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท ยื่นแบบปกตริะยะเวลายื่น 15 วนัท าการ (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนย์ยื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนนี้ดว้ยตวั

ท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
 

  



  



  



  





  



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


