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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์) 
21.00 น.     พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ        อาคารผู้โดยสาร 
                  ระหวา่งประเทศ  เคาน์เตอร์ D 16-19   สายการบินไทย  
                  เจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ 
                  การเช็คอิน 

วันที่ 2 
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวทิซ์นาว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ 
01.05 น.     เดินทางสูน่ครซูริค          โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่
                  TG970 
07.50 น.     ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสูห่มูบ้่านวิทซ์นาว       นัง่  
                  รถไฟไตเ่ขา Rigi   ถือได้วา่เป็นรถไฟเส้นทางสายภเูขาที่ 
                  เก่าแก่ที่สดุในยโุรป  เขาริกิ (Rigi Kulm)   มีที่มาจากค า 
                  วา่  Mons Regina  แปลได้วา่  ราชินิแหง่ภเูขา     เพราะ 
                  สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ  ได้รอบ   360  
                  องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ 
                  ทะเลสาบ Luzern และ Zug 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย     ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์       ที่จะให้ทา่นได้เห็นววิ 
                  ทิวทศัน์ที่แตกตา่ง   แล้วเดินทางสูเ่มืองคร์ู  Chur     เป็น 
                  เมืองเลก็ ๆ   ที่วา่กนัวา่เก่าแก่ที่สดุของประเทศ     มีแพะ 
                  ภเูขาเป็นสญัลกัษณ์   บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ   เดิน 
                  เลน่ในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
    น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Stern Chur **** หรือเทียบเทา่ 
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 3  
คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ 
06.00 น.     น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสูซ่งัต์มอริทซ์    เมืองฟา้ครามน า้ใส      อยูใ่นหบุเขา  
                   Engadin   สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m.      ถือเป็นหลงัคา 
                   ยโุรป สญัลกัษณ์เมืองเป็นรูปพระอาทิตย์   ได้รับการยกยอ่ง 
                   วา่เป็นเมืองทอ่งเที่ยวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือ 
                   ยอดเขา    PizNair  (สงู3,057m.)        ท าให้เมืองนีด้มูีเสนห์่ 
                   มากขึน้  
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                   รถไฟทอ่งเที่ยวสาย    Bernina Express   ที่เก่าแก่ทีส่ดุของ 
                   สวิตเซอร์แลนด์  วิ่งผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปก 
                   คลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แหง่       
                   และสะพาน  196  แหง่         โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที ่ 
                   Brusio   ที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก     เส้นทางนีรั้บประกนั 
                   ความสวยแบบห้ามกะพริบตา  จนเข้าสูเ่มืองทิราโน ่   แหลง่ 
                   พกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอติาล ีเดินทางตอ่โดย 
                   รถโค้ชสูเ่มืองลกูาโน ่        เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ 
                   แคว้นทิซิโน ่  ระหวา่งเส้นทางผา่นทะเลสาบโคโม     ได้ช่ือวา่ 
                   เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามที่สดุของอิตาลทีางตอนเหนอื 
19.00 น.      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
     น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel de la Paix **** หรือเทียบเทา่ 
                   ในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 4 
ลูกาโน่ - อนัเดอร์แมท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอด
มลพิษ 
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น.   เดินทางโดยรถโค้ชสูก็่อทธาร์ท  ที่เป็นเจ้าของอโุมงค์ที่ลกึ 
                  ที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.)   จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขา 
                  ที่มีหิมะปกคลมุ              ทา่นสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง  
                  (Glacier)         บนยอดเขาสงูจนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท  
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
               รถไฟสาย Glacier Express น าทา่นสูเ่มืองแซร์มทั  ผา่น 
                  ภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค์   สะพาน  
                  หบุเหว  ผา่นสวิสแกรนด์แคนยอนและหบุเขาที่สงู 2,000 
                  กวา่เมตร  ตลอดเส้นทาง   ทา่นสามารถชมยอดเขาทีป่ก 
                  คลมุด้วยธารน า้แขง็เจ้าของเส้นทาง                    Furka- 
               Oberralp Bahn       พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สู ่
                  เมืองแซร์มทั        เมอืงที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิง่และเป็น 
                  เมืองที่ได้รับการยกยอ่งวา่    ปลอดมลพิษที่ดีสดุของโลก      
                  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร         อิสระให้ทา่นได้ 
                  ชมเมือง มีร้านค้ามากมาย        เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของ 
                  นกัสกีจากทัว่โลก 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
     น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Gornergrat Dorf *** หรือ 
                  เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วันที่ 5  
แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลา
เซียร์ พาราไดซ์) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00น. น าทา่นสูส่ถานเีคเบิล้คาร์  Matterhorn Glacier Paradise   
 เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สงู
 ถึง 4,478 เมตรและได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ
 ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟา้แบบพาโนรามาวิว (นัง่ได้ 6 
 ทา่น)ไตค่วามสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตาเป็น
 ระยะทางยาวกวา่ 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สดุในสวติเซอร์แลนด์) 
 ช่ืนชมกบัทวิทศัน์ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมท
 เทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา   และยอดเขา
 เอกยุดมูิดี ในเขตมงต์ บลงัก์   ชมถ า้น า้แขง็ที่อยูส่งูที่สดุใน
 สวิส  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามลานหิมะกว้าง
 ให้ทา่นได้สมัผสัอยา่งจใุจ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการพกัผอ่นใน
 เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเทีย่วชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงั
 เป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี 
19.30 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมน าทา่นเข้าสูท่ี่
 พกั Hotel Gornergrat Dorf *** หรือเทียบเทา่ในระดบั
 เดียวกนั 



EUR08A_Swiss Panorama 9 D_2021                                                                                                                                              4 / 7 

 

 

วันที่ 6  
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซ
ตาด์ก 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู ่ เมืองลอยเคอร์บาด    ในแคว้นวลัเลส์่      ได้รับ 
                  การขนานนามวา่      The largest alpine thermal spa in  
                  Europe แหลง่น า้แร่ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุในเขตเทือกเขา 
                  แอลป์ Burgerbad Therme      ที่ให้บริการอาบน า้แร่และ 
                  สปาใหญ่  และทนัสมยัที่สดุของเมือง          สระน า้แร่กวา่ 
                  10 แหง่ภายในศนูย์บริการแหง่นี ้      อิสระให้ทา่นได้เพลดิ 
                  เพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool / Spa 
                  Pool ในอณุหภมูิความร้อนระหวา่ง 28-43  องศาเซลเซียส 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย     เดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ์        เมืองพกัผอ่นตากอากาศที่มี 
                  ช่ือเสยีง ทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนวีา  ซึง่ได้ 
                  รับสมญานามวา่เป็นไขม่กุของริเวียร่าแหง่สวิส   เขตทะเล 
                  สาบเจนีวา (Lac Leman)     หรือที่ชาวสวิสยกยอ่งให้เป็น 
                  ริเวียร่า  รถไฟสาย   Golden Pass Panorama  เป็น 1 ใน 
                  เส้นทางทอ่งเที่ยวทางรถไฟท่ีสวยที่สดุของประเทศ    ผา่น 
                  เข้าไปในทุง่เกษตรกรรม  บ้านไร่ปลายนา    ฟาร์มปศสุตัว์    
                  ที่จะท าให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร    อาชีพเกา่แก ่
                  ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad   เมือง 
                  สกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัต้น ๆ  ของยโุรป         เมืองตาก 
                  อากาศไฮโซแหง่นีม้บ้ีานตากอากาศของคนดงั   อาท ิ  จลูี ่  
                  แอนดรูส์  (เดอะซาวด์ออฟมิวสคิ),      อลซิาเบ็ต เทย์เลอร์      
                  และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทัง้เหลา่เซเลบ็ของโลก    อาทิ 
                  ไมเคิล แจ็กสนั,   เจ้าฟา้ชายชาลส์,       เจ้าหญิงไดอานา่,  
                  ปารีส ฮิลตนั    ล้วนแตเ่คยมาพกัผอ่นตามอากาศที่เมืองนี ้  
19.00 น.   รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
     น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทียบเทา่ 
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 7  
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายงูเฟรา (TOP OF EUROPE) 
- เมืองอินเทอลาเก้น 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.     สูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุสตาร์ทของการทอ่งเที่ยวยอดเขา 
                  ยงูเฟรา   ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง    3,454 เมตร  
                  ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe  ขึน้พิชิตยอดเขา 
                  โดย   Jungfraubahn / Eiger Express          โดยกระเช้า 
                  ลอยฟา้ขนาด     26     ที่นัง่พร้อมหน้าตา่งกว้างเพื่อชมววิ 
                  ทิวทศัน์แบบพาโนรามา    ใช้เวลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10  
                  ช.ม. (ลดลง 47 นาที)    บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ 
                  ทา่นได้เพลดิเพลนิ ลานหิมะ  Sphinx   จดุชมวิวที่สงูที่สดุ 
                  ในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่ 
                  แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบั 
                  ภาพของ ธารน า้แข็ง     Aletsch    ที่ยาวที่สดุในเทือกเขา 
                  แอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิต 
                  วิธีการท าช้อคโกแลต็  Alpine Sensation ที่จะท าให้ทา่น 
                  เพลดิเพลนิไปอยา่งไมรู้่เบื่อ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย           เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ    รถโค้ชคนัเดิมน าเข้าสู ่
                  เมืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั และมี 
                  ความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของ      แบรนเนอร์โอเบอ 
                  ลนัด์    ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟรา 
                  เป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสั 
                  บรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
                  น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Metropole **** หรือเทียบเทา่ใน 
                  ระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 8  
อินเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.   น าทา่นสูเ่มืองซูริค    ศนูย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสวิส  
                 เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย แลก เปลีย่น ทองค าทีใ่หญ่ที่สดุ 
                 และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.30 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที่ 9 
เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
05.30 น.   สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
                  โดยสวสัดิภาพ 
 
    ***************************************************************** 
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

25 ธ.ค. 2564 – 02 ม.ค. 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000.- / -23,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

(ข้อจ ากดัของโรงแรมในเขตสกีรีสอร์ทในสวติเซอร์แลนด์ ต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 คืน)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 สวิตฟรังค์ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ข้าชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, 
การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่น
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มกีารตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมคีา่ใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
หมายเหตุ     โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรมแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ

เป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน  / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
หกั 50% ของค่าทวัร์ 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของค่าทวัร์ 
หกั 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


