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วันที ่3  คูร ์- ซังตม์อริทซ ์- BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสูซ่งัตม์อรทิซ ์ เมืองฟ้าครามน า้ใส อยู่ในหบุเขา Engadin สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m. ถือเป็นหลงัคายโุรป 

สญัลกัษณเ์มืองเป็นรูปพระอาทิตย ์ ไดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดบั Top of the world   ฉากหลงัคือยอดเขา    
PizNair  (สงู3,057m.) ท าใหเ้มืองนีด้มีูเสน่หม์ากขึน้ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สดุของสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ผ่านหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค ์55 แห่ง      และสะพาน  196  
แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที่ Brusio ที่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก เสน้ทางนีร้บัประกนัความสวยแบบหา้มกะพรบิตา  
จนเขา้สูเ่มืองทิราโน่ แหลง่พกัผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี 

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่โดยรถโคช้สูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ ระหวา่งเสน้ทางผ่านทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อ
วา่เป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลีทางตอนเหนือ 

19.00 น.       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel de la Paix **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

วันที ่1  กรุงเทพฯ - ซูรคิ  (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที ่2  ซูริค - ลูเซิรน ์- หมู่บ้านวิทซน์าว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร ์
00.35 น.      เดินทางสูน่ครซูรคิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970 
06.55 น. ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสู่หมู่บา้นวิทซน์าว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟเสน้ทางสายภเูขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป  

เขารกิิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากค าว่า  Mons Regina แปลไดว้่าราชินิแห่งภเูขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ  
ไดร้อบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ลงจากยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นวิวทิวทศันท์ี่แตกตา่ง แลว้เดินทางสูเ่มืองครู ์ Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ   ที่วา่กนัว่า

เก่าแก่ที่สดุของประเทศ มีแพะภเูขาเป็นสญัลกัษณ ์  บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตลส์วิส 
19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Mercure Chur West **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที ่5  แซรม์ัท - ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซียร ์พาราไดซ)์ 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00น. น าท่านสูส่ถานี Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึน้เคเบิล้คารส์มัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถึง 

4,478 เมตรและไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้6  ท่าน) ไต่
ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตาเป็น ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด)์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์
ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟรา   และยอดเขาเอกยุดมูิดี ในเขตมงต ์
บลงัก ์  ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนใน เมืองปลอดมลพิษ หรอืเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมือง

สวรรคข์องนกัสกี 
19.30 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วันที ่4  ลูกาโน่ - อันเดอรแ์มท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซรม์ัท เมืองปลอดมลพษิ 
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น.    เดินทางโดยรถโคช้สูก็่อทธารท์  ที่เป็นเจา้ของอโุมงคท์ี่ลกึที่สดุในยโุรป (17 ก.ม.) จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขาที่มีหิมะปก

คลมุ ท่านสามารถพบเห็นธารน า้แข็ง (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเขา้สูเ่มืองอนัเดอรแ์มท  
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

รถไฟสาย Glacier Express น าท่านสูเ่มืองแซรม์ทั ผ่านภมูิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อโุมงค ์สะพาน หบุเหว ผ่าน
สวิสแกรนดแ์คนยอนและหบุเขาที่สงู 2,000 กวา่เมตร  ตลอดเสน้ทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งเจา้ของ
เสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่
ไดร้บัการยกย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีสดุของโลก ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร อิสระใหท้่านไดช้มเมือง มีรา้นคา้มากมาย        
เมืองนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนกัสกีจากทั่วโลก 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6  ทาสซ ์- ลอยเคอรบ์าด - มงเทรอซ ์- GOLDEN PANORAMA - กืซตาดก์ 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสูเ่มืองลอยเคอรบ์าด ในแควน้วลัเล่ส ์ไดร้บัการขนานนามวา่ The largest alpine thermal spa in  Europe แหลง่น า้แร่

ธรรมชาติที่โดง่ดงัที่สดุในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละสปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของ
เมืองสระน า้แรก่วา่10 แห่งภายในศนูยบ์รกิารแห่งนี ้อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool 
/ SpaPool ในอณุหภมูิความรอ้นระหวา่ง 28-43  องศาเซลเซียส 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

วันที ่7  กืซตาดก์ - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. สูเ่มืองกรนิเดอวาลด ์จดุสตารท์ของการท่องเที่ยวยอดเขายงูเฟรา ที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 3,454 เมตร ไดร้บัการยก

ย่องวา่เป็น Top of Europe ขึน้พิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพรอ้ม
หนา้ตา่งกวา้งเพื่อชมวิวทิวทศันแ์บบพาโนรามา ใชเ้วลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรม
มากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร  สมัผสักบัภาพของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 
22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการท าชอ้คโกแลต็  Alpine Sensation อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ 

บา่ย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้คนัเดิมน าเขา้สูเ่มืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัและมีความส าคญั
ประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมือง
แห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับรสิทุธ์ิ 

19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Kreb **** หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บา่ย เดินทางสูเ่มืองมงเทรอซ ์เมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีช่ือเสียงทัง้ในฤดรูอ้นและหนาวรมิทะเลสาบเจนีวา ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่
เป็นไข่มกุของรเิวียรา่แห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรอืที่ชาวสวิสยกย่องใหเ้ป็นรเิวียรา่ รถไฟสาย Golden 
Pass Panorama  เป็น 1 ในเสน้ทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สดุของประเทศ ผ่านเขา้ไปในทุ่งเกษตรกรรม  บา้นไรป่ลายนา    
ฟารม์ปศสุตัว ์ที่จะท าใหเ้ราไดเ้ห็นถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเก่าแก่ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถึงสถานีกืซตาดก์ Gstaad   เมือง 
สกีรีสอรท์ราคาแพงอนัดบัตน้ ๆ  ของยโุรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีมี้บา้นตากอากาศของคนดงั อาทิ   จลูี่  แอนดรูส ์ (เดอะ
ซาวดอ์อฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทยเ์ลอร ์ และเคยตอ้นรบัคนดงัพรอ้มทัง้เหล่าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสนั, เจา้ฟ้าชาย
ชาลส,์ เจา้หญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตนั ลว้นแตเ่คยมาพกัผ่อนตามอากาศที่เมืองนี ้  

19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
      น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่8  อินเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. น าท่านสูเ่มืองซูรคิ    ศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของสวิส เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย แลก เปลี่ยน ทองค าที่ใหญ่ที่สดุและเป็น

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  
13.55 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      ทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, 
รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, 
การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัท ฯ ไดมี้การตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ 
และหากมีคา่ใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
 

วันที ่9  เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.50 น.    สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

12 – 20 มีนาคม 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

19 – 27 มีนาคม 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

26 มี.ค. – 03 เม.ย. 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

09 – 17 เมษายน 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

129,000.- 116,000.- 103,000.- 19,000.- 9,000.- -34,000/-25,500 

23 เม.ย. – 01 พ.ค. 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

23 เม.ย. – 01 พ.ค. 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

07 – 15 พฤษภาคม 2565 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -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 /

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ
และเที่ยวบิน 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 และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตาม
วนัที่ก  าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

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** 

(หกัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

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

ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวี
ซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 60 

วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลครสิตม์าส และ
เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

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

คา่ทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


