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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ซรูคิ  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย

อำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเชค็อิน 
วนัที ่2 ซรูคิ - อนัเดอรแ์มท - รถไฟสูเ่มอืงแซรม์ทัเมอืงปลอดมลพษิ 
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบนิไทยเที่ยวบินท่ี  TG 970 
06.55 น. คณะถึงสนามบินท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท หมู่บ้านเล็กๆ

ใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็นแหล่งสกีที่นิยมแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. นำท่านนั่งรถไฟ Glacier Express สูเ่มืองแซร์มัท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ 

สะพาน หุบเหว ผ่านสวสิแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพ่าดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่
อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ต้ังอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร 
(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ทา่นได้ชมเมืองมีร้านค้า
มากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Mirabeau **** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
วนัที ่3 เซอรแ์มท - แมทเทอรฮ์อรน์ กลาเซยีร ์พาราไดซ์ - มงเทรอซ ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูง

ถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความ
สูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมกับทิวทศัน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 
เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูป
แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านไดเ้พลดิเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็น

สวรรค์ของนักสกี จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟ กลับมาสู่เมืองทาสซ์อีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่เมือง 
มงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนวีา ซึ่งได้รับสมญานามว่าริเวียร่า
แห่งสวิตเซอร์แลนด ์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Eden Palace Au Lac Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
วนัที ่4 มงเทรอซ ์- พชิติยอดเขา Glacier 3000 - อนิเทอลาเกน้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ทีเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ต้ังของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ

ผู้โดยสารได้ถึง 125 คน  พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทศันียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่
ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่ขาวโพลนสู่จดุชมวิว
ทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดีท้องฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จาก
ที่นี ่เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ืนเตน้สนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านไดเ้ล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด 
Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสูง 3,000 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเล 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น ที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจาก

ทำเลที่ต้ังของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ทะเลสาบทูน (Thun)  อิสระให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปป้ิงสินค้า
ชั้นดีของสวิสเป็นของฝาก 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่5 กรนิเดอวาลด ์- ยอดเขายงูเฟรา (Top of Europe) - เลาเทรอบรนุเนน่ - เมอืงอนิเทอลาเกน้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด ์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยว ยอดเขายงูเฟรา ที่มคีวามสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับ

การยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 
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ที่นั่งพร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิวทวิทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอด
เขามีกจิกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จดุชมววิที่สูงที่สุดในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice 
Palace ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทำช็อคโกแลท  Alpine Sensation ที่จะทำให้
ท่านเพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโคช้นำกลับสู่เมืองอนิเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมี

ความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ต้ังอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉาก
หลัง อีกท้ังยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ ์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก The Hey Hotel Interlaken **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่6 เมอืงอนิเทอลาเกน้ - ลกูาโน ่- Fox Town Factory Stores - ซอนดรโิอ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิโน่ท่ีมีอากาศดีตลอดปี เหลา่ดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมา

ตากอากาศที่เมืองนี้  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะชอ้ปปิ้งที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้มี

เวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมด์กวา่ 100 ร้านค้า เดินทางต่อสู่เมืองซอนดริโอ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่ง
พักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และ
วิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ 
สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ทีล่้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสูท่ี่พัก Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่7 ซอนดรโิอ - ทริาโน ่– Bernina Express - ซงัตม์อรทิซ ์- ลเูซริน์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจ

กลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง 
โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมท่ี Brusio ที่มีชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา จน
เข้าสู่เมืองซังต์มอริทซ์เมืองฟ้าครามน้ำใสเป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแห่ง
แรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพกัทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแข่งในระดับเวิลด์
แชมป์เปี้ยนชิพและโอลิมปิกมาแลว้ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เที่ยวชมเมืองซังต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังไปทั่วโลก ตัวเมืองต้ังอยู่บนเขต upper ที่ท่านสามารถมองวิวทิวทัศน์

ได้อย่างกว้างไกล นำคณะออกเดนิทางสู่เมืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดังริมทะเลสาบสี่พันธรัฐ 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่8 ลเูซริน์ – ขึน้เขารกิ ิ- สะพานคาเปล   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นัง่รถไฟไต่เขา Rigi ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รอง

จากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนวิแฮมป์เชยีร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 
Kulm) นี้ มีทีม่าจากคำว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้
รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ที่จะให้ท่านไดเ้ห็นววิทวิทัศนท์ี่แตกต่าง แล้วเดินทางกลับสุ่ลูเซริ์น  
บ่าย นำคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีก

อย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกยีรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วอิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชั้นดีของชาวสวสิ ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวคิตอรี
น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
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 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Astoria Lucerne **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่9 ลเูซริน์ - สนามบนิซรูคิ - กลบักรงุเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนยก์ลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดบั 4 ของโลก  
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 971 
วนัที ่10 เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ 
06.50 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ     ทางบริษัทได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีท่ีเกดิเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

22 เมษ. 01 พ.ค. 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

06-15 พ.ค. 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

20-29 พฤษภาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

03-12 มถินุายน 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

17-16 มถินุายน 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

08-17 กรกฎาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

22-31 กรกฎาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

05-14 สงิหาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

19-28 สงิหาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

02-11 กนัยายน 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

14-23 ตลุาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 
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21-30 ตลุาคม 2565 139,000.- 125,100. 111,200.- 20,000.- 11,500.- -30,000/-23,000 

 
ค่าทัวร์รวม : 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จ ีประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชวีิต / อวัยวะ /สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยว บนิ 
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนทีเ่หลือตาม
วันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมัดจำ** 
(หกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมคี่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวให้

นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วแสดงหลักฐานให้นักท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า และค่าดำเนินการ 
2. ค่ามัดจำ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน 
ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได ้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อต๋ัวเทา่นั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของต๋ัวที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวี
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ซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทัวร์ที่ทา่นชำระ
มาแล้ว 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 
31 ธ.ค.) 
ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทำ REFUND 
ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนำ้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

