รหัสโปรแกรม : 23175 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ชมสีย่ อดเขา เซอร์แมท แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์3000 ยอดเขาทิตลิต
กำหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันทีส่ องของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-มิลาน
01:35 น.
เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385/EK205
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0445-0945 *.*.*.
14:20 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง
หลวงแห่งแฟชั่น
จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาใน
การสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่
เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรง
กากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อา
เขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐม
กษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อป
ปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น
ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา
แพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่ง
จิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่
จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ง
ต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับ
ลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ทีพ่ ัก
MILAN หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
มิลาน-แทซ-เซอร์แมท-มองเทรอ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (207 กม.) เลาะเลียบ
ตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง
….นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพือ่ เดินทางสู่เมืองเซอร์

แมท….เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศทีง่ ดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สงู กว่าระดับน้ำทะเล
ถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานทีไ่ ว้ให้มีแต่อากาศบริสทุ ธิ์ โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า
และรถม้า ทีม่ ีไว้บริการนักท่องเทีย่ ว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความ
สวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานีเ้ ป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอ
นากรัท อิสระให้ทา่ นเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย...นำท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศทีไ่ ด้รับ
สมญานามว่าเป็น ไข่มกุ ริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นยี่ ังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
วิชาการโรงแรมทีเ่ ลือ่ งชือ่ จนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึง่ ของยุโรป …..นำท่าน แวะ
ถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตัง้ อยูบ่ นจุด
ยุทธศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ และทำเลทีง่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ
มองเทรอ อีกทัง้ ยังเคยเป็นสถานทีค่ ุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ีชอื่ เสียงในอดีตอีกด้วย
ทีพ่ ัก
MONTREUX หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง
มองเทรอ-โกลดูปยิ ง-ยอดเขากลาเซีย3000-เบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปยิ ง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของ
สถานีกระเช้า ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทจี่ ผุ โู้ ดยสารได้ถึง 125 คน..ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขา
สูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ทีเ่ รียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือทีไ่ ด้รับการ
ขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3,000 … ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้าไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : อากาศดี
ท้องฟ้าแจ่มใสถ้าต้องการนัง่ กระเช้าขึน้ ยอดเขากรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์กอ่ นล่วงหน้า *.*.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (108 กม.) เมืองทีม่ นี ำ้ พุมากทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ของยุโรป และ
เป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้
นำท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าทีป่ จั จุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้าน
เสื้อผ้าบูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเทีย่ ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300
ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีทมี่ ี
“โชว์” ให้ดทู กุ ๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)
เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
ทีพ่ ัก
BERN หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้าของการเดินทาง
เบิรน์ -ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ : อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่าน
ที่ต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า ราคาตั๋วไม่รวมในรายการทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมี
ความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ท
เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธ์รัฐ
นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCK) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วย
ภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ.
1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่าย
นาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มี
ชื่อเสียงตามอัธยาศัย
ที่พัก
MILANO AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง
ลูเซิรน์ -SERRAVALLE OUTLET-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) ระหว่างทางให้ท่านได้ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET ช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์เนมราคาถูก หนึ่งใน OUTLET ที่ดีที่สุดในประเทศอิตาลีและของยุโรป…
18:00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
22:20 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ประเทศไทย
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
19:15 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
*.*.*.*.*

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

27 ก.ย.-3 ต.ค.
4-10 ต.ค.
1-7 พ.ย.

ราคา

พักเดีย่ วเพิม่

62,999.-

7,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมที่พกั

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ
แยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. มัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% *เฉพาะค่าบริการเท่านั้ น* ในกรณีที่ต้องการใบกำกับ
ภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น (ท่านใดยังไม่มีวีซ่าเชงเก้น ทางบริษทั สามารถบริการจัดทำให้ และ/หรือท่านจะทำเองเพื่อความ
ประหยัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน ทางบริษัทก็จะจัดส่งเอกสารให้ (ตั๋วเครื่องบิน,โรงแรม,โปรแกรมทัวร์ประกัน
อุบัติเหตุ) ค่าวีซ่า 5,000.- บาท
9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด
เงือ่ นไขการจองและชำระเงิน ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
เงือ่ นไขการสำรองทีน่ งั่
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนัน้ มีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนทุกกรณี (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,
เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและ
ตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ
เก็บค่าใช้จ่าย 30,000.- บาท
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสำคัญ….

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง
ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนในการจั ด นำสั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชำนาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดิ นทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผูน้ ำพาการเดินทางในครัง้ นี”้

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

