รหัสโปรแกรม : 22798 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่ตรวจสอบ(
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - -

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ชั้น 4 สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร
ต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

2

ท่าอากาศยานดูไบ - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชัฟเฮาเซิน - น้้าตกไรน์ - สไตน์อัมไรน์ - ลูเซิร์น

- - D

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
08.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 087
12.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองซูรคิ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมันปัจจุบันเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

(3/16)

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซินเมืองเล็กอันเงียบงบ แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์อันดึงดูด ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์บรรยากาศใน
เเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่า
น้า้ ตกไรน์ ถือก้าเนิดขึ้นในยุคน้้าแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป โดยในช่วงฤดูรอ้ นจะมีน้ามากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีเเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่าเเก่โบราณ

สไตน์อมั ไรน์ เมืองเก่าแก่ริมฝัง่ แม่นา้ ไรน์ ที่ยังคงรักษาควเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นมืองโบราณ
เล็กๆมีแม่น้ําไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียว
อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่น
ออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้าปูน เปียก fresco บอกเล่าเรือ่ งราว
ต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก

น้าท่านเดินทางสู่ ลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน น้า

ท่านเข้าสูท่ พี่ กั
ค่า้ ...  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ibis bud get Luzern หรือเทียบเท่า
(4/16)
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สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - ก้าแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town
- Tasch

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สวยสง่าและมั่นคง
แข็งแรงมากๆ และสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชอื่ เสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึง่ สะพานไม้แห่งนี้มหี ลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวยาวข้ามแม่น้า “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET,
TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขาย
ขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่าง ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้ เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น
นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก
(5/16)

ก้าแพงเมืองเก่า อยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ถ่ายรูปกับสิงโตแห่งลูเ ซิร์น เป็น
อนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์
ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซงึ่ ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น

สถานีรถไฟลูเซิรน์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึง่ แลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมือ่ มาเยือนลูเซิร์น...
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง Tasch เพื่อเข้าสู่ที่พัก
เทีย่ ง / ค่า้ ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Matterhorn Inn หรือเทียบเท่า

(6/16)
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นั่งงรถไฟสู่เซอร์แมท - หมู่บ้านเซอร์แมท – จุดถ่ายรูปเขาแมทเทอร์ฮอร์น - กรุงเบิร์นเมืองหลวงมรดกโลก - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้าตาล City of Fountain - บ้านไอน์สไตน์ - นาฬิกาโบราณ - ประตูเมือง - อาคารรัฐสภา

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ามันชื้อเพลิงมีเพียง
รถม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้ หมู่บ้านเซอร์แมท เต็มไป
ด้วยร้านค้า ของฝากที่ระลึกร้านอาหารชื่อดัง ถนนช้อปปิ้ง โบสถ์ประจ้าเมือง และ
จุดถ่ายรูป เขาแมทเทอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ช้อปปิ้ง เก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เทีย่ ง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

(7/16)

น้าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองมรดกโลก

น้าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิรน์ เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชมบ่อหมีสนี า้ ตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี
ค.ศ.1857 ย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้้าพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain
ถนนช้อปปิง้ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิรต์ ไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อ
ก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ ชมหอนาฬิกา กล็อคเค่นทาร์ม
เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับประตูเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต

ค่า้ ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Baren am Bundesplatz หรือเทียบเท่า
(8/16)
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กรินเดลวาลด์ - ขึ้นกระเช้าชมวิว - นั่งรถไฟสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอค - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้าแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์
- ธารน้้าแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - อินเทอร์ลาเคิน เอาท์เล็ท

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ น้าท่านสัมผัสประสบการณ์ ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็นสถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะน้าคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป
น้าท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์นา้ แข็ง ทีม่ ีการแกะสลักน้้าแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย จุดชมวิว
ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ และท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนพร้อม
ชมทัศนียภาพของ ธารน้า้ แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ แนะน้าร้านของฝาก ช็อคโกแลตช้อป ร้านช็อคโกแลตที่อยู่สูงที่สุดของโลก
เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาจุงเฟรา
(9/16)

น้าท่านเดินทางลงจาก ยอดเขาจุงเฟรา ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในเส้นทางของการเดินทางท่องเที่ยว สู่สถานี เลาเทอร์บรุนเนิน

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเกน เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อันสวยงาม ที่มีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK
PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ VICTIORINOX ทีม่ ีชื่อเสียงไปทั่วโลก,เครื่องหนังแบรนด์เนม,นาฬิกากุ๊กกู
และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์

ค่า้ ... แนะน้าอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู" (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)

พักที่ The hey Hotel หรือเทียบเท่า

อาหารขึ้นชื่อของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ให้ท่านได้ลิ้มลอง...

(10/16)
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านออกเดินทาง สู่เมืองซูริค แวะเช็คอิน จัตรุ ัสเมือง ทะเลสาบซูริค เป็นจุดส้าคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 ได้
เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค

14.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูไบ
23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ เพือ่ ท้าการเปลีย่ นเครือ่ ง
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ท่าอากาศยานดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - -

03.05 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนท้าการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
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อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง
(ราคาต่อท่าน)

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
(ราคาต่อท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)

23 - 29 เมษายน 65

75,777

73,777

8,977

14 – 20 พฤษภาคม 65
( วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา )

69,777

67,777

8,977

25 - มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 65

75,777

73,777

8,977

**มีตั๋วแล้วส่วนลดท่านละ 15,000 บาท**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 14,777 บาท กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี มีเตียงให้คิดราคาผู้ใหญ่**
** อัตราค่าบริการส้าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่ม **
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,500 บาท หรือ 70 ฟรังก์สวิส/ ทริป/ ท่าน
(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)
เงื่อนไขการช้าระเงิน
- กรุณาช้าระเงินมัดจ้า 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมส้าเนาหนังสือเดินทาง
- การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาช้าระก่อนการเดินทาง 21 วัน
- กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวิซ่า บริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งคิดค่าด้าเนินการ 3,000 บาท หรือลูกค้าเลือก
เปลีย่ น โปรแกรมทัวร์ใหม่ได้ (ไม่เสียค่าด้าเนินการ)
- กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลือ่ น การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวัน
เดินทาง หรือ แจ้ง เปลีย่ น ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (ส้าหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนวันเดินทาง(ส้าหรับผู้ที่ต้องท้าวีซ่าใหม่)
หมายเหตุ : ระบบจะท้าการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการช้าระภายในวันที่ก้าหนด
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เมื่อท่านจองทัวร์และช้าเงินระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนท้าการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท้าการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้้าหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริการทางบริษัทฯได้ 5,000 บาท ส้าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าท้า PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จ-ใบก้ากับภาษี) และค่าภาษีน้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,500 บาท (70 ฟรังก์สวิส)

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง
-

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้าทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจ้านวนของราคาทัวร์
เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (ส้าหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(ส้าหรับผู้ที่ตอ้ งท้าวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้อก้าหนดในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพือ่ การอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศ
ใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อ
ใช้ใน
การจองตั๋วเครือ่ งบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการช้าระเงินมัดจ้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ
เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษี
เชื้อเพลิง การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ( อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่ องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
7. ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครือ่ งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทัง้ สิ้น
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เงื่อนไขการจองรถรับ - ส่ง สนามบิน
- แจ้งการใช้บริการรถรับ-ส่ง สนามบินไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง
- การรอรับจากที่พัก เจ้าหน้าที่จะรอที่สถานที่นัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่พบลูกค้า และไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อย
รถ
- กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอพบลูกค้าเป็นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อ
ได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ
- กรณีแจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ รณีเกิดการล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับได้ตามก้าหนดอันมีสาเหตุจากการปิดถนน น้้าท่วม หรือก่อการ
ร้าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลกู ค้าน้ากระเป๋าเดินทางขึ้นรถได้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้ว จ้านวน 1 ใบ / ท่าน
- ระยะทางไม่เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เที่ยว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เที่ยว นับจากจุดรับ – ส่ง
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หากสนจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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