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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- -

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 สายการบิ นเอมิ เรตส์ โดยมีเจ้าหน้ าที่
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้น
เครื่อง 7 กก.สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 25 กก.
สัมภาระโหลดใต้เครือ่ ง 64 กก.สัมภาระโหลดใต้เครือ่ ง

64 กก.มภาระโหลดใต้เครือ่ ง 64 กก.
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 25 กก.

2

ท่าอากาศยานดูไบ – ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชัฟเฮาเซิน – นา้ ตกไรน์ - สไตน์อมั ไรน์ - ลูเซิรน์

- - D

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 385
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดไู บ (เพื่อรอเปลีย่ นเครื่อง)
08.25 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 087
12.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูรคิ สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองซูรคิ เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตัง้ มานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมันปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลาง
ทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตัง้ อยู่มากมาย และเป็ นศูนย์กลางคมนาคมทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซิ นเมืองเล็กอันเงียบงบ แต่เปี่ ยมด้วยมนต์เสน่หอ์ นั ดึงดูด ตัง้ อยูท่ างตอน
เหนือของสวิตเซอร์เเลนด์บรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ทเ่ี งียบสงบเเต่เเฝงไว้ดว้ ยความเก่า
น้าตกไรน์ ถือกําเนิดขึน้ ในยุคนํ้าแข็งเมื่อราว 17,000 ปี ทแ่ี ล้ว เป็ นนํ้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป โดยในช่วง
ฤดูรอ้ นจะมีน้ํามากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเเลนด์ทเ่ี งียบสงบเเต่เเฝงไว้ดว้ ยความเก่าเเก่โบราณ

สไตน์อัมไรน์ เมืองเก่าแก่รมิ ฝั่งแม่นา้ ไรน์ ที่ยงั คงรักษาควเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์
เป็ นมืองโบราณเล็กๆมีแม่นํ า้ ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สาย
หลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบาง
บ้านจะมีมขุ หน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีนา้ ปูน
เปี ยก fresco บอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ได้รบั การยอมว่าเป็ นหมูใ่ น
ตึกแถวที่สวยงามที่สดุ ในโลก

นาท่านเดินทางสู่ ลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้
ด้วยกัน นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั

ค่า...  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ibis bud get Luzern หรือเทียบเท่า
(4/17)
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เช้า...

สะพานไม้ชาเปล – BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – กาแพงเมืองเก่า – สิงโตแห่งลูเซริน –
สถานีรถไฟ – Old Town - Tasch
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สดุ ในโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สวยสง่าและ
มั่นคงแข็งแรงมากๆ และสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนีม้ ี
หลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้า “รอยส์” ที่มอี ายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT,
PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ
เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่าง ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้ เพราะของที่
ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก
(5/17)

กาแพงเมืองเก่า อยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ถ่ายรูปกับสิงโตแห่งลู
เซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้า
หาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น

สถานีรถไฟลูเซิรน์

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น...

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง Tasch เพื่อเข้าสู่ที่พัก
เทีย่ ง / ค่า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Matterhorn Inn หรือเทียบเท่า
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เช้า...

นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – หมูบ่ า้ นเซอร์แมท - จุดถ่ายรูปเขาแมทเทอร์ฮอร์น ( หรือเลือกซือ้ Optionขึน้ เขาแมทเทอร์ฮอร์น ) –
มองเทรอว์ – ปราสาทชิลยอง - เจนีวา
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นั่ง รถไฟสู่เ ซอร์แ มท เมื องแห่งสกีรีสอร์ทที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ามันชื้อ
เพลิงมีเพียงรถม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้ หมู่บ้าน
เซอร์แมท เต็มไปด้วยร้านค้า ของฝากที่ระลึกร้านอาหารชื่อดัง ถนช้อปปิ้ง
โบสถ์ประจาเมือง และจุดถ่ายรูป เขาแมทเทอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านสัมผัส
อากาศบริสุทธิ์ ช้อปปิ้ง เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

จากนั้นออกเดินทางสู่
เมืองมองเทรอซ์ ในอดีตเป็นเส้นทางที่ โรมันใช้สัญจรผ่านจาก
กรุ ง โรมไปกรุ ง ลอนดอน ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งตากอากาศที่ มี
ชื่อเสียงเป็นอย่างมากล้อมรอบไปด้วย เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเจนีวา ได้รับฉายาว่า ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิส ถ่ายรูป
ปราสาทชิล ยอง เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของ เคานต์แห่งซา
วอย มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เดินทางสู่เมือง เจนีวา เพื่อ
เข้าสูเพื่ที่พอไม่ัก เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ค่า...
พักที่ MEININGER Hotel Geneve Centre Charmilles หรือเทียบเท่า
(7/17)
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ทะเลสาบเจนีวา - นา้ พุ Jet d’Eau - อาสนวิหารโลซาน – กรุงเบิรน์ เมืองหลวง – มรดกโลก - บ่อหมีสนี า้ ตาล - city of Fountain –
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เช้า...

นาฬิกาโบราณ – ประตูเมือง – อาคารรัฐภา - อินเทอร์ลาเคิน
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

ชมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปมีพื้นที่ประมาณ 582 ตาราง
กิโลเมตร ชมน้าพุ Jet d' Eau เป็นน้าพุขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1886 มี
ความสูงถึง 140 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอ้ธยาศัย

ออกเดิ นทางสู่เมืองโลซาน
เมืองริ มทะเทสาบและยังเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิ มปิ กสากลหรือ
IOC อีกด้วยจึงทาห้ได้รบ
ั ขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งโอลิมปิ ก นาท่านชม อาสนวิ หารโลซาน

จากนัน้ ชม อาสนวิ หารโลซาน วิ หารแห่งนิ กายโปรสแตนด์ประจาเมืองเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คมีความสวยงามโอ่อ่าเป็ นอย่างมาก เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1170
อิ สระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
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นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองมรดกโลก
เทีย่ ง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิรน์ เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชมบ่อหมีสนี ้าตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิด
ให้บริการในปี ค.ศ.1857 ย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้าพุเก่าแก่ 11
จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็น
ที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์
สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ ชมหอนาฬิกา กล็อคเค่นทาร์ม เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับประตูเมือง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต

อาหารขึน้ ชือ่ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ทา่ นได้
ลิม้ ลอง...

ออกเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเคิน เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่า... แนะนาอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู "ฟองดู" (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)
พักที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า
(9/17)

6
B L -

เช้า...

กรินเดลวาลด์ – ขึน้ กระเช้า – นั่งรถไฟสูส่ ถาณีจงุ เฟรายอค – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์นา้ แข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – ร้านไฮไทม์ – ธารนา้ แข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - อินเทอร์ลาเคิน เอาท์เล็ต
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ นาท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งห
ที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนาคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงท

นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์นาแข็
้ ง ทีม่ ีการแกะสลักน้า
เฟรายอค Top of Europe ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ และท่านจ
ธารน้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ แนะนาร้านของฝาก ช็อคโกแลตช้อป ร้านช็อคโกแลตที่อยู่ส
เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาจุงเฟรา
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นําท่านเดินทางลงจาก ยอดเขาจุงเฟรา ท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพในเส้นทางของการเดินทางท่องเที่ยว สู่สถานี เลาเทอร์บรุน
เนิน

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเกน เมืองทีม่ ที วิ ทัศน์อนั งดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อนั
สวยงาม ทีม่ หี มิ ะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ ปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองเลือกซือ้ นาฬิกา
แบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็ นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ
VICTIORINOX ทีม่ ชี ่อื เสียงไปทัวโลก,เครื
่
อ่ งหนังแบรนด์เนม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ทีร่ า้ นปลอดภาษี เคียร์ช
โฮฟเฟอร์

ค่า...เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
พักที่ The hey Hotel หรือเทียบเท่า
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ซูรคิ - จัตรุ สั เมือง – ทะเลสาบซูรคิ – ท่าอากาศยานซูริค

B - -

เช้า...

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทาง สู่เมืองซูริค แวะเช็คอิน จัตรุ สั เมือง ทะเลสาบซูรค
ิ เป็นจุดสาคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1881 ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค

14.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูไบ
23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ เพือ่ ทาการเปลีย่ นเครือ่ ง

8

ท่าอากาศยานดูไบ - ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

- - -

03.05 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหลัก
หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 65
( วันแรงงาน วันฉัตรมงคล )

28 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 65
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

23 - 30 กรกฎาคม 65
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้ าอยู่หัว)

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดีย่ วเพิม่
(ราคาต่ อท่ าน)

78,777

76,777

8,977

87,777

85,777

8,977

87,777

85,777

8,977

**มีตวั๋ แล้วส่ วนลดท่ านละ 15,000 บาท**
**ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี 14,777 บาท กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี มีเตียงให้ คดิ ราคาผู้ใหญ่ **
** อัตราค่าบริการสาหรับผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป หากไม่ ครบขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าบริการเพิม่ **
** ค่าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 2,500 บาท หรื อ 70 ฟรังก์สวิส/ ทริป/ ท่ าน
(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)
เงื่อนไขการชาระเงิน
- กรุ ณาชาระเงินมัดจา 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
- การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
- กรณี ไม่ผา่ นการอนุมตั ิวซิ ่า บริ ษทั ฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งพร้อมทั้งคิดค่าดาเนินการ 3,000 บาท หรื อลูกค้าเลือก เปลีย่ น โปรแกรมทัวร์
ใหม่ได้ (ไม่เสี ยค่าดาเนินการ)
- กรณี ลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
หรื อ แจ้ง เปลีย่ น ผูเ้ ดินทางโดยต้องแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซิ ่าแล้ว) และแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)
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หมายเหตุ : ระบบจะทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ ได้รับการชาระภายในวันทีก่ าหนด

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ าหนักกระเป๋ าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
- ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริ การทางบริ ษทั ฯได้ 5,000 บาท สาหรับท่านที่ยงั ไม่มีวซี ่า)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าทา PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชัว่ โมง หรื อการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรู ปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ-ใบกากับภาษี) และค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 2,500 บาท (70 ฟรังก์สวิส)

เงื่อนไขการยกเลิก หรื อ เลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นผู้เดินทาง
-

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริ การ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าบริ การเต็มจานวนของราคาทัวร์
เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซี ่าแล้ว) และไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้ อกาหนดในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่ลกู ค้ามิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ พร้อมการชาระเงินมัดจา
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั ฯ เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ หรื อการบริ การของสายการบิน เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้นในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบินค่าภาษี
เชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ( อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั ฯ เสนอราคา )
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรื อพนักงานตัวแทนของทางบริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆแทนบริ ษทั ฯ และไม่รับฝากสิ่ งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านจองทัวร์ และชาเงินระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น
โปรดอ่ านข้ อมูลรายการทัวร์ ทุกครั้งก่ อนทาการจอง หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการจอง
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เงื่อนไขการจองรถรับ - ส่ ง สนามบิน
- แจ้ งการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง สนามบินไม่ น้อยกว่ า 3 วันก่ อนการเดินทาง
- การรอรับจากทีพ่ กั เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอทีส่ ถานทีน่ ัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่ พบลูกค้ า และไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปล่อยรถ
- กรณีจุดนัดพบทีส่ นามบิน เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอพบลูกค้ าเป็ นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่ องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้ าและไม่ สามารถติดต่ อได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่ อยรถ
- กรณีแจ้ งยกเลิก กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 1 วัน ก่ อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดการล่ าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยทีไ่ ม่สามารถเข้ ารับได้ ตามกาหนดอันมีสาเหตุจากการปิ ดถนน นา้ ท่ วม หรื อก่ อการร้ าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ านากระเป๋าเดินทางขึน้ รถได้ ขนาดไม่ เกิน 22 นิว้ จานวน 1 ใบ / ท่ าน
- ระยะทางไม่ เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เทีย่ ว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เทีย่ ว นับจากจุดรับ - ส่ ง
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936
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