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วันที่ 1 (30 ธันวาคม 2564)
กรุ งเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารผูโ้ ดยสาร
ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน
วันที่ 2 (31 ธันวาคม 2564)
้ ยอดเขาริกิ – เมืองคูร์
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึน
01.05 น. เดินทางสู่นครซูรคิ
โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่
TG970
07.50 น. ถึงสนามบินนครซูรคิ เดินทางสู่หมู่บา้ นวิทซ์นาว นั่ง
รถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็ นรถไฟเส้นทางสายภูเขาที่
เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป เขาริกิ (Rigi Kulm) มีท่มี าจากคา
ว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360
องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้ คาร์ ที่จะให้ท่านได้เห็นวิว
ทิวทัศน์ท่แี ตกต่าง แล้วเดินทางสู่เมืองคูร ์ Chur เป็ น
เมืองเล็ก ๆ ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ท่สี ดุ ของประเทศ มีแพะ
ภูเขาเป็ นสัญลักษณ์ บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดิน
เล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พ
ี กั Hotel Stern Chur **** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 (1 มกราคม 2565)
คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ซงั ต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามนา้ ใส อยู่ในหุบเขา
Engadin สูงจากระดับนา้ ทะเล 1,775m. ถือเป็ นหลังคา
ยุโรป สัญลักษณ์เมืองเป็ นรูปพระอาทิตย์ ได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับ Top of the world ฉากหลังคือ
ยอดเขา PizNair (สูง3,057m.)
ทาให้เมืองนีด้ มู ีเสน่ห ์
มากขึน้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของ
สวิตเซอร์แลนด์ วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทัง้ ปี ผ่านหุบเหว ลาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง
และสะพาน 196 แห่ง
โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่
Brusio ที่มีช่อื เสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนีร้ บั ประกัน
ความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสู่เมืองทิราโน่ แหล่ง
พักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เดินทางต่อโดย
รถโค้ชสู่เมืองลูกาโน่
เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ
แคว้นทิซิโน่ ระหว่างเส้นทางผ่านทะเลสาบโคโม ได้ช่ือว่า
เป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ ของอิตาลีทางตอนเหนือ
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พ
ี กั Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
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วันที่ 4 (2 มกราคม 2565)
ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอด
มลพิษ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท ที่เป็ นเจ้าของอุโมงค์ท่ลี กึ
ที่สดุ ในยุโรป (17 ก.ม.) จากนัน้ รถไต่ระดับขึน้ สู่ยอดเขา
ที่มีหิมะปกคลุม
ท่านสามารถพบเห็นธารนา้ แข็ง
(Glacier)
บนยอดเขาสูงจนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถไฟสาย Glacier Express นาท่านสู่เมืองแซร์มทั ผ่าน
ภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพาน
หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สงู 2,000
กว่าเมตร ตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปก
คลุมด้วยธารนา้ แข็งเจ้าของเส้นทาง
FurkaOberralp Bahn
พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่
เมืองแซร์มทั
เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ และเป็ น
เมืองที่ได้รบั การยกย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีสดุ ของโลก
ตัง้ อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร
อิสระให้ท่านได้
ชมเมือง มีรา้ นค้ามากมาย
เมืองนีเ้ ป็ นที่ช่ืนชอบของ
นักสกีจากทั่วโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พ
ี กั Hotel Gornergrat Dorf *** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 (3 มกราคม 2565)
แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลา
เซียร์ พาราไดซ์)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00น. นาท่านสู่สถานีเคเบิล้ คาร์ Matterhorn Glacier Paradise
เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สงู
ถึง 4,478 เมตรและได้ช่ือว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ
ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6
ท่าน)ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนั กว้างไกลสุดสายตาเป็ น
ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สดุ ในสวิตเซอร์แลนด์)
ชื่นชมกับทิวทัศน์ท่สี วยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริเวณไคลน์แมท
เทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขา
เอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์ ชมถา้ นา้ แข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ใน
สวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนา้ แข็งที่สวยงามลานหิมะกว้าง
ให้ท่านได้สมั ผัสอย่างจุใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนใน
เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ ยัง
เป็ นเมืองสวรรค์ของนักสกี
19.30 น. รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรมนาท่านเข้าสู่ท่ี
พัก Hotel Gornergrat Dorf *** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
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วันที่ 6 (4 มกราคม 2565)
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซ
ตาด์ก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวัลเล่ส ์ ได้รบั
การขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in
Europe แหล่งนา้ แร่ธรรมชาติท่โี ด่งดังที่สดุ ในเขตเทือกเขา
แอลป์ Burgerbad Therme ที่ให้บริการอาบนา้ แร่และ
สปาใหญ่ และทันสมัยที่สดุ ของเมือง
สระนา้ แร่กว่า
10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี ้ อิสระให้ท่านได้เพลิด
เพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool / Spa
Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์
เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง ทัง้ ในฤดูรอ้ นและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้
รับสมญานามว่าเป็ นไข่มกุ ของริเวียร่าแห่งสวิส เขตทะเล
สาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็ น
ริเวียร่า รถไฟสาย Golden Pass Panorama เป็ น 1 ใน
เส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สดุ ของประเทศ ผ่าน
เข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสตั ว์
ที่จะทาให้เราได้เห็นถึงความเป็ นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่
ตัง้ แต่ครัง้ บรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad เมือง
สกีรีสอร์ทราคาแพงอันดับต้น ๆ ของยุโรป
เมืองตาก
อากาศไฮโซแห่งนีม้ บี า้ นตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่
แอนดรูส ์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์
และเคยต้อนรับคนดังพร้อมทัง้ เหล่าเซเล็บของโลก อาทิ
ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า,
ปารีส ฮิลตัน ล้วนแต่เคยมาพักผ่อนตามอากาศที่เมืองนี ้
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ท่พ
ี กั Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 (5 มกราคม 2565)
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)
- เมืองอินเทอลาเก้น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยวยอดเขา
ยูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 3,454 เมตร
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น Top of Europe ขึน้ พิชิตยอดเขา
โดย Jungfraubahn / Eiger Express
โดยกระเช้า
ลอยฟ้าขนาด 26 ที่น่งั พร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิว
ทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึน้ สู่ยอดเขาเพียง 1.10
ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้
ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ
ในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถา้ นา้ แข็งที่
แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนา้ แข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของ ธารนา้ แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขา
แอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิต
วิธีการทาช้อคโกแล็ต Alpine Sensation ที่จะทาให้ท่าน
เพลิดเพลินไปอย่างไม่รูเ้ บื่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคันเดิมนาเข้าสู่
เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมี
ความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอ
ลันด์ ตัง้ อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟรา
เป็ นฉากหลัง อีกทัง้ ยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัส
บรรยากาศอันบริสทุ ธิ์
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พ
ี กั Hotel Metropole **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
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วันที่ 8 (6 มกราคม 2565)
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุ งเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นาท่านสูเ่ มืองซูรคิ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของสวิส
เป็ นศูนย์กลางการซือ้ ขาย แลก เปลี่ยน ทองคาที่ใหญ่ท่สี ดุ
และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ท่ใี หญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9 (17 มกราคม 2565)
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
05.30 น. สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************

MUSH210260

หมายเหตุ
ทางบริษัทได้จดั เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั ,
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรียมพร้อมให้กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเป็ นผลทาให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่ทา่ นได้ชาระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มกี ารตกลงชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว
และหากมีค่าใช้จา่ ยใด ๆ ที่เกิดขึน้ นอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับ ผิดชอบได้
หมายเหตุ
โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรมแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้

คุณสมบัติในการเดินทางเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อการท่องเที่ยว ต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามที่ EMA/WHO กาหนดดังนี้
•
•
•

Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran)
Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna)
AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) **แอสตร้าเซนเนก้า สยามไบโอไซเอนซ์ ขณะนี้ได้รับการรับรอง

เฉพาะประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี อยูใ่ นระหว่างการพิจารณารับรองเพิ่มจาก WHO/EMA**
•
•
•

Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell))
Sinovac (CoronaVac)

ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต้องมี “EU Digital COVID Certificate” เพือ่ แสดงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึง
ภัตตาคาร, โรงแรม, รถขนส่งสาธารณะ, รถไฟ, และตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย ทางบริ ษทั ฯทัวร์จะจัดทาให้ทุกท่าน

PERIOD

30 ธ.ค. 64 – 07 ม.ค. 65

ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.-

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

9,000.-

-29,000/-23,000

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double
(ข้อจากัดของโรงแรมในเขตสกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์ ต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 คืน)
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุม้ ครอง ในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าตรวจ PCR / RAPID ANTIGEN / ETC. ทีแ่ สดงผลเป็ นลบ หากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกกฎให้
นักท่องเทีย่ วต้องทาการตรวจก่อนเข้าประเทศ หรือ ระหว่างการท่องเทีย่ วภายในสวิตเซอร์แลนด์ (อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ประกาศอย่างเป็ นทางการ)
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
เงือ่ นไขการจองทัวร์
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรือที่ท่านรูจ้ กั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่าน
ด้วยขัน้ ตอนที่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า
30,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และ
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON
(เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่มี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต์
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● ในกรณีท่วี นั เดินทางดังกล่าวเป็ นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทางมา
แทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่
คือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีท่ที ่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทาง
สถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุป๊
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั
ดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีท่ตี ๋วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่า
ทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

