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GRAND SWITZERLAND 9 วนั (EK) 

ซูริค-น ำ้ตกไรน-์ยอดเขำจงุเฟรำน-์ลอ่งเรือชมทะเลสำบลูเซริน์-ยอดเขำริกิ 

ลูเซริน์-รถไฟเบอรน์ินำ-กลำเซยีเอก็ซเ์พลส-แทซ-เซอรแ์มท 

ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั(ชมยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์)-มองเทรอ-โลซำนน-์เจนีวำ-เบริน์-ซูริค 

พชิติ 3 ยอดเขำ, ลอ่งเรือทะเลสำบ, นัง่รถไฟสำยโรแมนตคิ,  

ขึ้น 3 เขำ, ลอ่งทะเลสำบ, นัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ 2 สำย, นัง่กระเชำ้ 

ก ำหนดกำรเดินทำง : รำคำทวัรร์วมทกุอย่ำง ยกเวน้ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัและค่ำใชจ้่ำยโควดิทัง้ในประเทศไทยและประเทศตำมรำยกำรทวัร ์    

วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  

22:00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) เจำ้หนำ้ทีจ่ำก

บริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท่้ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง        ประเทศไทย - สนำมบินมิลำน(อติำล)ี - ลูเซิรน์ - อนิเทอรล์ำเกน้  

01:05 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK385/EK205 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ  

13:10 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงมลิำน หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงลู

เซริน์ (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภูเขำ

ในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง

ฝรัง่เศส น ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลงัคำคลุม

ตลอดทอดตวัขำ้มแม่น ำ้ รุซซ ์(REUSS) อำยุเก่ำแก่กว่ำ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…  

  
 

จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ เมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงตำกอำกำศสวยงำมพรอ้มทะเลสำบ 2 แห่งกลำง

เมอืงท่ำมกลำง เทอืกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้หน็เขำจงุเฟรำอนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภำพดนิฟ้ำ

อำกำศ) นำฬกิำดอกไม ้สถำนคำสโิน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่ำงที่หลำยคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูจจดัเต็ม สวสิฟองดูว ์

ทีพ่กั  INTERLAKEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง         อนิเทอรล์ำเกน้-ยอดเขำจุงฟรำวน์ -ล่องเรือทะเลสำบเบรียนซ ์- ลูเซิรน์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนีกรินเดอรว์ำลว ์เพือ่พำท่ำนนัง่กระเชำ้ไอเกอรเ์อก็ซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่

สถำนี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลำเพยีง 15 นำท ีและต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขำจงุฟรำวน ์TOP OF EUROPE 

เมือ่ถงึยอดเขำแลว้ท่ำนจะไดส้มัผสักบัทศันียภำพอนังดงำมของยอดเขำมำกมำยทีป่กคลุมดว้ยหมิะ จำกนัน้อสิระให ้

ท่ำนไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบักำรเลน่หมิะ  



 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเขำ  

บ่ำย   จำกนัน้อสิระใหท่้ำนมเีวลำอย่ำงเต็มทีท่ีจ่ะเก็บภำพที่ระลกึบนลำนกวำ้งทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขำวโพลนให  ้

ท่ำนไดส้นุกสนำนอย่ำงเต็มอิ่ม จนถงึเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัโดยใชเ้สน้ทำงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิอีก 

เสน้ทำงหนึ่ง โดยกำรนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กีฝัง่สู่ เมอืงเลำเทริน์บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)… ชมน ำ้ตกสเต

รำ้ทแ์บช  

 
น ำท่ำน ลอ่งเรือทะเลสำบเบรียนซ ์

 
จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมอืงลูเซริน์ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั LUCERN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง         วำดุส-แซงมอริส-รถไฟ BERNINA EXPRESS-ทิรำโน่-เบนลนิโซน่ำ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงวำดุซ (VADUZ)  เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆทีถู่กลอ้มรอบดว้ย

เทอืกเขำแอลป์ที่ไม่มทีำงออกสู่ทะเล... 

 
ถงึสถำนี เมอืงเซนตม์อริทซ ์(ST MORITZ) เมอืงตำกอำกำศทีม่ชีื่อเสยีง และศูนยก์ลำงกีฬำสกีที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก 

โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกรำบนึเดนิ(GRAUBÜNDEN)เป็นรฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและอยู่ทำงตะวนัออกสุดของประเทศ 

ตัง้อยู่บนยอดที่สูงทีสุ่ดของเทอืกเขำแอลป์ นอกจำกนี้แลว้เมอืงตำกอำกำศแห่งนี้ยงัเคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถำนที่

แข่งขนักีฬำโอลมิปิกฤดูหนำว 2 ครัง้.. 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



บ่ำย เดนิทำงโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมอืงทรีำโน่ (TIRANO) เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทำงตอนเหนือ

ของประเทศอิตำล ีเป็นเมอืงชำยแดนระหว่ำงประเทศอิตำล ีและสวสิ ใหท่้ำนเพลดิเพลนิ

ตลอดเสน้ทำงไปดว้ยบำ้นเรือนสไตลอ์ิตำเลยีนริมทะเลสำบ และวลิลำ่เรียบหรูแสดงถงึ

ฐำนะของผูค้รอบครอง เนน้ควำมเรียบงำ่ยท่ำมกลำงบรรยำกำศแห่งธรรมชำต ิและตน้ไม ้

ดอกไม ้สวนน ำ้ น ำ้พ ุทะเลสำบ เนินเขำ ทีล่อ้มรอบ ท ำใหดู้โดดเด่น… 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเบนลนิโซน่ำ 

*.*.*. อำจจะมกีำรประเปลีย่นขบวนรถไฟสำย BERNINA EXPRESS เป็นแบบขบวน

ธรรมดำได ้ขึ้นอยู่กบัวนันัน้ๆ ของกำรขึ้นรถไฟเสน้ทำงสำยนี้  *.*.*  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั BENLINSONA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง         รถไฟกลำเซียเอก็ซ ์- เซอรแ์มท - แทซ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

เดนิทำงสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) ...เมอืงเลก็ๆน่ำรกัๆ ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงต่อ สู่ น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟสำยส ำคญั และสวยงำมที่สุดเสน้ทำงหนึ่งของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดน์ำมว่ำ กลำเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) (ช ัน้2) ท่ำนจะไดช้ื่นชมกบัสำยธำร และขนุเขำที่

สลบัซบัซอ้นสวยงำมเกินค ำบรรยำย  

*.*.*. ทำงบริษทัฯ อำจมกีำรปรบัเปลีย่นเสน้ทำงรถไฟกลำเซยี เอก๊ซเ์พลส เป็นแบบรถไฟทอ้งถิ่น ช ัน้1 เป็นกำรทดแทน (แต่ไดว้ิง่เสน้ทำง

เดยีวกบัขบวนดงักลำ่ว) หำกรถไฟกลำเซยี เอก๊ซเ์พลส ไม่สำมำรถเดนิทำงไดต้ำมปกต ิเนื่องจำกสภำพอำกำศ และทีน่ ัง่ทีค่่อนขำ้งแน่น

ในช่วงฤดูหนำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะค ำนึงถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั *.*.*. 

  
ถงึ เมอืงเซอรแ์มท เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำมดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่ำระดบัน ำ้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถำนทีไ่ว ้

ใหม้แีต่อำกำศบริสุทธ์ิ โดยหำ้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และน ำ้มนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ ทีม่ไีวบ้ริกำรนกัท่องเทีย่ว 

ซึง่ท่ำนจะประทบัจำกประสบกำรณ์ในกำรเดนิทำงครัง้นี้  

 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  TASCH HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 



วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    เซอรแ์มท-ยอดเขำเกรอนำแกต แมทเทอรฮ์อรน์-มองเทอร-์โลซำน-เจนีวำ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่ ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั ผ่ำนชมทวิทศันอ์นัยิ่งใหญ่

สวยงำมทัง้สองขำ้งทำงสู่ยอดเขำกอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวำมสูงเหนือ

ระดบัน ำ้ทะเล 3,286 เมตร ทีน่ี่ท่ำนจะไดพ้บจดุทีส่วยทีสุ่ดของกำรชมยอด

เขำต่ำง ๆ และเป็นจดุชมพระอำทติยต์กดนิทีง่ดงำมอีกแห่งหนึ่งของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ชมควำมงำมของยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย อออกเดนิทำงสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยภำพ

ควำมงดงำมของ ปรำสำทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บน

จดุยุทธศำสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท ำเลทีง่ดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ 

(MONTREUX) เป็นสถำนทีเ่คยคุมขงันกัโทษกำรเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโลซำนน ์(LAUSANNE) ชมตวัเมอืงเก่ำสมยัโบรำณ ย่ำนชอ้ปป้ิงปลำซแชงฟรองซวัส ์มหำวหิำร

นอทเทรอดำมอนัเก่ำแก่ เร่ิมสรำ้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอำคำรแบบโกธิคที่ควำมสวยงำมตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 

 
นัน้น ำท่ำนเดนิทำง  เมอืงเจนีวำ (GENEVA) เมอืงส ำคญัอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บริเวณตอนปลำย

แหลมของทะเลสำบเจนีวำ ทะเลสำบทีม่รูีปคลำ้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยำมขำ้งแรม  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GENEVA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง                  เจนีวำ-เบิรน์-น ้ำตกไรน์-ซูริค 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนชมกรุงเจนีวำอนังดงำมที่รำยลอ้มดว้ยสวนสำธำรณะ และองคก์ำรนำนำชำตต่ิำงๆ อำท ิตึก

สหประชำชำต,ิ สภำแรงงำนโลก, องคก์ำรกำชำดสำกล ...แวะถ่ำยรูปกบันำฬกิำดอกไม ้ชมน ำ้พเุจท

โด ทีสู่งถงึ 130 เมตร สญัลกัษณ์ทีง่ดงำมริมทะเลสำบเจนีวำ   

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นี ำ้พมุำกที่สุดเมอืงหนึ่งของยุโรป ชมกรุง

เบริน์ เมอืงทีไ่ดร้บัต ำแหน่งมรดกโลกทำงดำ้นวฒันธรรมที่องคก์ำรยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ชมมำรค์

กำสเซ ย่ำนเมอืงเก่ำทีป่จัจุบนัเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละรำ้นเสื้อผำ้บูตคิ เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนตจ์งึเหมำะกบักำรเดนิ

เทีย่ว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กำสเซ ถนนทีม่รีะดบั

สูงสุดๆ ของเมอืงนี้ ถนนครมักำสเซ เต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำด และรำ้นขำย

ของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬกิำ ไซท้ ์กลอ็คเค่น อำยุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ให ้

ดูทกุๆชัว่โมงทีน่ำฬกิำตีบอกเวลำ มหำวหิำรเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮำ้ส (ทำวน์

ฮอลล)์ เบเร็นกรำเบน็หรือหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ 



เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ และควำมสวยงำมของ น ำ้ตกไรน ์น ำ้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้ำนไดช้ื่นชมธรรมชำต ิ

และถ่ำยรูปไวเ้ป็นที่ระลกึ 

 
เมอืงซูริค (ZURICH) ชมเมอืงซูริค บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่ำนชอ้ปป้ิงทีห่รูหรำทีสุ่ดในเมอืงซูริคและ

ใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสำยนี้ไม่ใช่ถนนสำยทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ีทีสุ่ดใน

ยุโรปเลยทเีดยีว เนื่องจำกเป็นที่ต ัง้ของธนำคำรใหญ่ๆ มำกมำย ชมย่ำนเมอืงเก่ำโบสถใ์หญ่ประจ ำเมอืง ทีม่คีวำม

งดงำมของศิลปะทีผ่สมผสำนกนัระหว่ำงสวสิ และเยอรมนั 

 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  ZURICH  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง            ยอดเขำริก ิ– ซูริค 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวกกีส ์ (WEGGIS) เมอืงน่ำรกัริมทะเลสำบลูเซริน์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่คีวำมเป็นธรรมชำต ิ

อำกำศด.ี..แลว้น ำท่ำนนัง่รถไต่เขำ RIGI ถอืเป็นรถไต่เขำทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยุโรป จำกควำมสูงจำกระดบัน ำ้ทะเล 1,797 

เมตร ยอดเขำริกิ (RIGI KULM) เป็นทีรู่จ้กักนัในฐำนะ รำชนิีแห่งเทอืกเขำ (MONS REGINA) เพรำะสำมำรถ

มองเหน็ทวิทศันข์องยอดเขำอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศำ อสิระชมววิแบบพำโนรำมำโอบลอ้มดว้ยธรรมชำตขิองทะเลสำบลู

เซริน์ (LUZERN) และ ซุก (ZUG) ไดเ้วลำ น ำท่ำนลงจำกยอดเจำ 

 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศยั อำท ินำฬกิำชัน้น ำ ผำ้ลูกไมส้วสิ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย 

นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ ….จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิเมอืงซูริค เพือ่เดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย  

22:15 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 

*** เปลีย่นเคร่ืองที่เมอืงดูไบ 0625-0940 น. *** 



วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง               ประเทศไทย 

18:55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  

หมำยเหต ุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย  

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวเพิ่ม 

5-13 มี.ค. / 15-23 มี.ค. 119,900.- 

22,900.- 

8-16 เม.ย. 129,900.- 

6-14 พ.ค. / 20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 มิ.ย. 

22-30 มิ.ย. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค.   

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย.  

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค. / 2-10 ต.ค.   

9-17 ต.ค.   
119,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 129,900.- 

*ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนีำ้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่* 
อตัรำน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้ 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตำมรำยกำรหรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ้่ำยเกิดขึ้นท่ำน

ละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง  

10. ค่ำทปิ 



 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกิน 

จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ

เดนิทำงหรือของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษี 

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรีด,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่ำบริกำรพเิศษต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณำอำ่นเงื่อนไขและหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้*** 

เงื่อนไขกำรจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรือยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตุ

จ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่  

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเก็บค่ำมดัจ ำเต็มจ ำนวนทุกกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบริษทัฯ ขอเก็บ 

เฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ หรือค่ำตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

/ ค่ำส่วนต่ำงกรณีทีก่รุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบริษทัฯอกีครัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมที่ทำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไขสำยกำร 

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่ำงประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิและบริษทัต่ำงประเทศ) 

ท ัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ หรือค่ำตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำกรณีทีท่่ำนยื่นวซี่ำแลว้  

 

 

 



หมำยเหตุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกิดจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น 

กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรือกองตรวจ

คนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถูก

ปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทำง

เป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกที่มกีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัหรือช ำระโดยตรงกบัทำง

บริษทั ทำงบริษทัจะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่

มร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 

กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอนิสำยกำรบนิ 

ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลมืไวร้ะหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำมทำง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ทำงบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสทิธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เรื่องวซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบริษทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำ

หรือท ัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

• กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ 

ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ

ครัง้  



• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำร

เพิม่เตมิ ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยื่นวซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัิวซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ 

ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤติไม่น่ำรกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ื่น เอำแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ำมำกลุม่

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุ่นวำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดนิทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัร์นัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยนัน้ได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหว่ำงขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหว่ำงวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถงึท่ำน

ยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

• หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำรเดนิทำง

ท่องเทีย่วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำก

กำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการ

สัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รั บประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ราย ละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 
 
 



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