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รหัสโปรแกรม : 23291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เสน้ทาง   : สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื 
เดนิทางโดย   : สายการบนิไทย 
กำหนดการเดนิทาง  : มถินุายน / กรกฎาคม / สงิหาคม 2565 
    
DAY 01     กรงุเทพฯ 
22:00   เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
DAY 02 ซรูกิ - ลเูซริน์ - อนิเตอรล์าเกน้  
01:05   ออกเดินทางสูส่วิตเซอร์แลนด ์ 
06.55   ถึงสนามบินซูรกิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

เดินทางสู่เมอืง INTERLAKEN (1.45 ชม) 
  แวะเที่ยว LUCERN อีกหนึ่งเมืองสวย ริมทะเลสาบของสวิส 
12:00 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัอาหารพาท่านเดินทางอีกนิดเข้าสู่เมือง INTERLAKEN พาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่

พัก จากนั้นพาเดนิเล่นรอบ ๆ เมอืง 
19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

เสิรฟ์ท่านด้ายฟองดู อาหารขึ้นชือ่ของชาวสวิส 
ครบทั้งสามชนิดฟองดชูีส ฟองดูน้ำมัน  และฟองดชู็อคโกแลต 
พกัคา้งคนื ณ Hotel Boutique Bellevue หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักใกล้ถนนช้อปปิง้ของอินเตอร์ลาเก้น พกัสองคืนติด ไม่เหนื่อย 
ห้องพักมรีะเบียงทกุหอ้ง 

 
DAY 03                                  อนิเตอรล์าเกน้ - ยอดเขายงูเฟรา - อนิเตอรล์าเกน้  
07:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 
08:00  เช้าน้ีออกเช้าหน่อย เนื่องจากช่วงเชา้ ขึ้นเขาผู้คนจะน้อย 

ออกเดินทางสู่เมอืง GRINDELWALD GRUND (30 นาท)ี 
สถานีรถไฟขึ้นสู่ยอดเขา JUNGFRAU ไฮไลท์ของเราวันนี ้
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เมื่อถึงสถานีเก็บภาพบรรยากาศสวยๆสไตล์สวิสชาเลตร์อบๆสถานี 
09:05   ได้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาโดยรถไฟ วิวสวยตลอดทาง 

แวะเปลี่ยนรถไฟทีส่ถานี  KLEINE SCHEIDEGG อีกสถานีวิวสวย 
ต่อรถไฟอกีขบวนขึ้นสู่ยอดเขายูงเฟรา 

10:00   ถึงยอดเขายูงเฟรา พาท่านเดินสำรวจทุกจุดไฮไลท์ของยอดเขา 
อิสระท่านเพลิดเพลินกันด้านบนยอดเขา  

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เสิรฟ์ท่านด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยว ร้อนๆบนยอดเขา แกห้นาว 

13:30   ได้เวลาลงเขาโดยรถไฟ  
แต่เราจะพาลงอีกฝัง่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ 
จนกระทัง่ถึงตีนเขาท่ีเมอืง LAUTERBRUNNEN  
หลังจากลงเขา พาท่านเดินทางกลับสู่เมือง INTERLAKEN (20 นาท)ี 
เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การเสยีเวลา อสิระอาหารค่ำ 
พกัคา้งคนื ณ Hotel Boutique Bellevue หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักใกล้ถนนช้อปปิง้ของอินเตอร์ลาเก้น พกัสองคืนติด ไม่เหนื่อย 
ห้องพักมรีะเบียงทกุหอ้ง 

 
DAY 04 เบลาซ ี- เซอรแ์มท  
08:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 

เช้าน้ีพักผ่อนช่วงเช้าสบายๆไม่รีบไม่ร้อน จะจิบกาแฟที่ระเบียงหอ้ง 
หรือเก็บภาพบรรยากาศแม่น้ำใสๆกลางเมืองอินเตอร์ลาเก้นก็สามารถทำได้ 
จนได้เวลาเดินทางสู่เมือง ZERMATT ปลายทางของนกัท่องเที่ยวที่มาสวสิ ต้องมาเยือน พาท่านแวะ
ทะเลสาบ BLAUSEE ทะเลสาบท่ีซอ่นตัวอยู่กลางป่า ที่มีน้ำใสราวกระจก เก็บภาพบรรยากาศกันจนเต็มอิ่น  ได้
เวลาพาท่านเดินทางตอ่สู่ ZERMATT  
จนกระทัง่ถึงเมือง TASCH (2 ชม) 

13:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พาทุกท่านเข้าสู่เมอืง ZERMATT และขึ้นเขา Gornergrat ยอดเขาทีช่มวิวเขา Matterhorn ได้สวยท่ีสุดขึ้นเขาโดย
รถไฟ มีเวลาให้แวะได้ทุกสถานี  จนถงึยอดเขา Gornergrat แวะถ่ายรูปกบัมุมสวยของ Matterhorn ณ สถาน ี
Rotenboden 
หรือจะเดินต่อไปด้านหลังสถานีเพือ่ชมทะเลสาบ  Riffelsee 
ทะเลสาบบนยอดเขา ด้านหน้าเป็นน้ำนิ่งๆ แบลคกราวเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  
ว่ากันว่า มุมนี้คือโปสการ์ดที่ขายดีทีสุ่ดของเซอร์แมท 
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หรือจะเลอืกเล่นเลื่อนหิมะ ก็มีเวลาให ้พาเที่ยว เก็บภาพกันจนเต็มอิ่ม 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL SUNSTAR ZERMATT หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักวิวสวยเห็นยอดเขาเต็มๆ 
ห้องพักมรีะเบียง วิวยอดเขาทุกห้อง 

 
DAY 05                                           เซอรแ์มท - กรลิเดลวาลล์  
08:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 
09:00   พาท่านเดินเล่นในเมือง ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ 
12:15  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่ GRINDELWALD (2 ชม 45 นาท)ี เมืองสวยกลางเทือกเขาแอลป์ พาท่านเชคอิน
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันสักเลก็น้อย พาท่านเดินเล่นรอบๆตัวเมอืง 
อิสระท่านตามอัธยาศัย จะเดินเล่นรอบเมือง ชอ้ปปิ้งของที่ระลกึ เก็บภาพบรรยากาศ หรือเพลิดเพลินกับสระว่าย
น้ำของโรงแรม 

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD  หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักวิวสวย เห็นยอดเขาเต็มๆ !! พกัสองคืนติด ไม่เหนื่อย 
ที่พักมีสระว่ายน้ำอุ่นบริการ สระน้ำวิวเขา 
ห้องพักมรีะเบียงวิวยอด EIGER ทุกห้อง 

 
DAY 06                         กรลิเดลวาลล์ – ยอดเขากรลิเดลวาลล์เฟยีส - กรลิเดลวาลล์ 
08:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 

ช่วงสายๆพาท่านขึ้นกระเช้าไปยัง ยอดเขา  GRINDELWALD FIRST 
ระหว่างทางก็ดูวิวไปเพลินๆ  จนกระทั่งถึงยอดเขา 
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พาท่านเดินให้ครบทุกจุดไฮไลท์ ของยอดเขา  
แค่วิวของธรรมชาติสองข้างทาง ก็งดงามเกินบรรยายครับ 

12:15  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
มีเวลาให้เดินเล่นด้านบนกันอย่างเต็มที่ 
จนได้เวลาพาท่านเดินทางกลับไปยังเมือง GRINDELWALD  
อิสระท่านตามอัธยาศัย จะเดินเล่นรอบเมือง ชอ้ปปิ้งของที่ระลกึ เก็บภาพบรรยากาศ หรือเพลิดเพลินกับสระว่าย
น้ำของโรงแรม 

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL SPINNE GRINDELWALD  หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักวิวสวย เห็นยอดเขาเต็มๆ !! พกัสองคืนติด ไม่เหนื่อย 
ที่พักมีสระว่ายน้ำอุ่นบริการ สระน้ำวิวเข้า 
ห้องพักมรีะเบียงวิวยอด EIGER ทุกห้อง 

 
DAY 07                          กรลิเดลวาลล์ - ซรูกิ 
08:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 

ช่วงสายๆ พาท่านเดินทางเข้าสู่ ZURICH (2 ชม 15 นาที) 
ถึงเมืองซูรกิ ฝากกระเป๋าสัมภาระที่โรงแรมทีพ่ัก  
พาท่านเดินสำรวจ และเก็บภาพบรรยากาศของเมืองทกุจดุไฮไลท์ให้ทั่ว 

12:10   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหาร อสิระท่านเดินเล่น 
เมืองเก่า ทะเลสาบ ถนนถนนชอ้ปปิ้งแบรนด์เนม หรือจะซื้อของฝากในซุปเปอร์มาเกตใหญ่ๆ หรอืเดินกลับที่พกั
เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา อิสระอาหารค่ำ 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL CENTRAL PALZA  หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักกลางเมืองซูริก เดินเล่นเพลินๆได้ 
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DAY 08   ซรูกิ 
09:00  อาหารเช้า ณ ที่พัก 
10:00   ออกเดินนทางสูส่นามบิน 
13:30   ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ 
 
DAY 09  กรงุเทพ   
05:30   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
  
 
อัตราค่าบริการ  
 
แบบจอยทริป 
เดินทางร่วมกับสมาชิกของเรา 15 ท่าน ขึ้นไป 
- เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 149,900.- 
* ทริปเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพิ่ม 10,000.- 
- เดินทาง 1 ท่าน เพิ่มค่าพักเดี่ยว 39,900.- 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 28,500.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
 
ราคาสำหรับเด็ก 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 25,000.- 
อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9 ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
อายุ 9 ปี  - ไม่เกิน 12 ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12 ปี  ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
 
อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวีซ่า การกำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 2,000,000 
4. ที่พัก ตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้) 
5. อาหารเช้า ณ ที่พัก | อาหารกลางวันตามระบุในโปรแกรม | อาหารเย็นตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7. ตากล้องพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 
8. หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน 
9. ทิปคนขับรถต่างชาติ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการโควิดทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางทั้งไปและกลับ ประมาณ 2,000 บาท , 

ค่าโรงแรม Test and go เริ่มต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน ***หากท่านประทับใจในการบริการ*** 
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่
เอื้ออำนวย 

- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสาร
ราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยัน
จากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการ
วางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว 
ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 

 
 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์ 

เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเราอย่างมีความสุข 
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เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท 
- หมายเลขบัญชีชำระเงิน  โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออก

ตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน 
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึง่ใน

กรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  

- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ อื่นๆ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง
เท่านั้น  

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน 
ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน 
ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชย
จากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 
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เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ยกเว้นหากยื่นวีซ่าแล้ว หรือเป็นโปรแกรมโปรโมชั่นออกตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักที่ท่านเลือกพิเศษไว้ หักค่าใช้จ่ายตามจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง  

 
 
 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ 
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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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

