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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ซูรคิ  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที ่2 ซูริค - เบริน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน ์- มงเทรอซ ์
00.35 น. เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูรคิ รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสูก่รุงเบิรน์ นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ และเป็นเมือง

มรดกโลกอนัล า้คา่ที่ไดร้บัการอนรุกัษม์าสูปั่จจบุนั เบิรน์ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศ
ใหส้ว่นหนึ่งของเบิรน์เป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้ครอ่ม
อยู่ครึง่ถนน ผ่านชมโบสถ ์  จตัรุสัรฐัสภา และย่านเมืองเก่าที่มีรา้นคา้เรยีงรายมากมาย ผ่านชมน า้พทุี่ตัง้อยู่กลาง
ถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเสน้หนึ่งของยโุรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ ชม
บอ่หมีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง แลว้น าคณะไปชมวิวทิวทศันเ์มืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน Rosengaten 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสูเ่มืองโลซานน ์เมืองที่คนไทยรูจ้กัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทบัของสมเด็จย่าแลว้ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ทรงส าเรจ็การศกึษาจากเมืองนีอ้ีกดว้ย ผ่านชมเมืองเวเวย่ ์ ที่แมแ้ต่ศิลปินตลก “ชาลี 
แชลปปลิน้” แห่งฮอลลีวูด้ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ที่น่ีในบัน้ปลายชีวิต สูจ่ดุหมายปลายทางที่เมือง มงตเ์ทรอซ ์
เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีช่ือเสียง ทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่รเิวียรา่แห่ง
สวิตเซอรแ์ลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Eden Palace Au Lac Hotel Montreux **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่3 มงตเ์ทรอซ ์- ทาสซ ์- แซรม์ัท - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว์ิ่ง และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก

และอากาศบรสิทุธ์ิ ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร ์Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่

สงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามา
วิว ไตค่วามสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา ช่ืนชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มท
เทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงตบ์ลงัก ์ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุ
ในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ หลงัจากนัน้ อิสระตาม
อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรอืเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองสวรรคข์องนกัสกี   

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Ambassdor Zermatt **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่4 รถไฟกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส - อันเดอรแ์มท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียรเ์อ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟดว่นที่วิ่งชา้ที่สดุในโลก วิ่งผ่านภมูิประเทศที่

งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค ์ สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่
เมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ที่
พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเขา้สูเ่มือง อนัเดอรแ์มท จดุเดน่ของเสน้ทางรถไฟนีค้ือการชมวิวพาโนรามาผ่าน
กระจกบานใหญ่ในมมุมอง 180 องศา  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 รถรอรบัท่านแลว้เดินทางผ่านเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ จนเขา้สูเ่ขตทะเลสาบ

โคโม ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบ 
เสมือนปอ้มปราการทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งนี ้ ผ่านเมืองตากอากาศที่
เรยีงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศนูยร์วมชนชัน้สงูและบคุคลมีช่ือเสียงของยโุรป ถึงเมืองซอนดรโิอ 
(Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ ภายหลงัถกูผนวกรวมอยู่กบัอาณาจกัรลอมบารด์ี และ



 
 
 
 
 
 
 
 

ถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Romantik Grand Hotel Della Posta **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่5 ทริาโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - ซังมอริทซ ์- อินเทอลาเก้น 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็นเวลา

กวา่หนึ่งศตวรรษมาแลว้ที่เปิดใหบ้รกิารนกัท่องเที่ยว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุ
ตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ 
BRUSIO ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกระพรบิตา อีกหนึ่งความประทบัใจ
และความทรงจ าในประสบการณท์ี่หาชมไดย้าก สู่จดุหมายปลายทางที่เมือง ซงัตม์อรทิซ ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส เป็น
เมืองตากอากาศฤดหูนาวที่แสนสงบในปีค.ศ. 1864 ไดส้รา้งโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมาพกั ท าให้
มีการเกิดกีฬาฤดหูนาว อาทิ สเก็ตน า้แข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดบัเวิลดแ์ชมป์เป้ียนชิพ และโอลิมปิก
มาแลว้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ เมืองที่มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอร-์โอเบอรล์นัด ์ ช่ือของ

เมืองมาจากท าเลที่ตัง้ของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั          
อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่6 กรินเดอวาลด ์– Cable Car สู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์ จดุสตารท์ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร 

ไดร้บัการยกย่องวา่เป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้า
ขนาด 26 ที่นั่งพรอ้มหนา้ตา่งกวา้งเพื่อชมวิวทิวทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 
47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป และ 
Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธาร
น า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโก
แลต็  Alpine Sensation อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
 น าคณะเดินทางลงจากยอดเขา แลว้เปลี่ยนขึน้รถโคช้เขา้สูเ่มืองอินเทอลาเกน้ อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองที่เรยีง

รายไปดว้ยรา้นคา้, บา้นแบบชาเลต่ส์ไตล ์ และอิสระใหไ้ดช้อ้ปปิ้งสินคา้ชัน้ดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู 
ของที่ระลกึ และชอ้คโกแลตอนัเลื่องช่ือ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่7 อินเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองซูรคิ ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายแลกเปล่ียนทองค าที่ใหญ่ที่สดุ 

และเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
วันที ่8 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
หมายเหตุ      ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่
พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ 
รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบริษัท ฯ ไดมี้
การตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้
ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

24 ก.พ.–03 มี.ค. 
2565 112,000.- 100,800.- 89,600.- 17,000.- 8,000.- -29,000/-23,000 

20-27 มีนาคม 2565 112,000.- 100,800.- 89,600.- 17,000.- 8,000.- -29,000/-23,000 

09-16 เมษายน 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 117,000.- 105,300.- 93,600.- 17,000.- 8,000.- -34,000/-25,500 

30 เม.ย.-07 พ.ค. 
2565 112,000.- 100,800.- 89,600.- 17,000.- 8,000.- -29,000/-23,000 

07 – 14 พฤษภาคม 
2565 112,000.- 100,800.- 89,600.- 17,000.- 8,000.- -29,000/-23,000 

ค่าทวัรร์วม : 
✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2565 
✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 สวิตฟรงัคต์อ่ท่าน / วนั 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต / อวยัวะ /สายตา

หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเที่ยวบิน 
กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 คา่ PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี 
 คา่ใชจ้่ายตา่งๆเก่ียวกบั Test & Go ตามที่รฐัก าหนด 
 คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และไกดท์้องถิน่ 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่านรูจ้กัและ
เช่ือถือได ้ ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ
ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการ
จองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทาง
บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 



 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่บรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ และคา่ด าเนินการ 
2. คา่มดัจ า หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่
ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาล
ครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายส่วนตา่งที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส์่วนเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
 

 


