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กรุงเทพฯ - ซูรค
ิ
ซูรค
ิ - นำ้ ตกไรน์ - คอนสแตนซ ์ – ชมวิหำรคอนสแตนซ ์
์ รูค
เกำะดอกไม้ไมเนำ - ล่องเรือสูเ่ มืองเมียร์สเบิรก์ – อินสบ
์
อินสบรูก ์ - เมำท์สตูไบ – คริสต ัลเวิลด์
ั โวลฟ์ก ัง
พระรำชว ังฮอร์เรนคิมเซ่ – กระเชำ้ ชมเมืองแอสโชแอมเชียมโก – ซงค์
ฮ ัลล์ชต ัทท์ – ทะเลสำบมอนเซ่ – ซำลล์บวก – สวนมิรำเบล
เบริกเทสกำรเท้น – เหมืองเกลือ – ล่องทะเลสำบโคนิเซ่ – จิบนำ้ ชำยำมบ่ำย
มิวนิค - ชมเมือง – สนำมกีฬำโอลิมปิ ก
กรุงเทพฯ

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

Day 1 (14/5/16) : กรุ งเทพฯ - ซูริค
01:05

ออกเดินทางสูเ่ มืองซูริค ประเทศสวิสเซอแลนด์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 970

Day 2 (15/5/16) : ซูริค - นำ้ ตกไรน์ - ชมเมืองซูริค - เมืองคอนสแตนซ์
07:50
08:30

12:00
13:30

16:00

18:00
19:00

เดินทางถึงสนามบินซูริค โคลเทน ประเทศสวิสเซอเฃอแลนด์ นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางไปยังน ้าตกไรน์ (Rhine Falls) น ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป ด้ วยความสูงของน ้าตก 23 เมตร และกว้ าง
กว่า 150 เมตร น ้าตกไรน์นี ้ เป็ นน ้าตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี ให้ ทา่ นได้ ชมความ
สวยงามของน ้าตกและถ่ายรูปอย่างใกล้ ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเที่ยวชมเมืองซูริค (Zurich) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองซูริก
เป็ นเมืองหลวงของรัฐซูริก (Kanton Zurich) ซูริคเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจและ วัฒนธรรม
การคมนาคมซึง่ รวมไปถึงทังทางทางบก
้
และการจราจรทางอากาศ ซึง่ บางครัง้ เมืองซูริกมักถูกเรียกว่า เมืองหลวง
วัฒนธรรมของสวิตเซอร์ แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกได้ รับรางวัลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตดีที่สดุ ในโลกอีก
ด้ วย สาหรับการท่องเที่ยวในเมืองซูริกนัน้ สถานที่ทอ่ งเที่ยวหลักๆที่คณ
ุ จะต้ องไม่พลาดไปเยือน คือ ถนนบานโฮฟซตรา
สเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับนานาชาติวา่ เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีราคาแพง ที่สดุ แห่งหนึงข่ องโลก
โดยตลอดสองข้ างทางล้ วนแล้ วแต่เป้นที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าอัญมณี ร้ านเครื่ องประดับ ร้ านนาฬิกาและ
โรงแรมระดับหรูเป็ นจานวนมาก
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) เป็ นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้ านการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยตัวเมืองนันตั
้ งอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ของรัฐบาเดน-เวือร์ ทเทมแบร์ ก
(Baden-Wurttemberg) อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ และยังเป็ นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของ
เยอรมนีอีกด้ วย เมืองคอนสแตนซ์ นันตั
้ งอยู
้ บ่ นทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ
(Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับที่สามของ ยุโรป โดยทะเลสาบตังบนความสู
้
งที่ 400 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล
ปานกลาง มีขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร เป็ นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และ
สวิตเซอร์ แลนด์
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) - เมือง Konstanz

Rhine Falls

Konstanz

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

Day 3 (16/5/16) : เกำะไมเนำ - ล่ องเรือไปเมืองเมียร์ สบวร์ ก - อินส์ บรู ค
08:00
09:00

12:00
13:30

16:00
18:00
19:00

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปยังเกาะไมเนา (Mainau Island) เป็ นเกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ในทะเลสาบโบเด้ นเซ (Lake of Constance)
เขต Litzelstetten-Mainau ซี่งขึ ้นอยูก่ ับเมืองคอนชตัน๊ ซ์ (Konstanz) เกาะนี ้มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 185 คน
ื่
เกาะไมเนา (Mainau) มีลกั ษณะพิเศษตรงที่สภาพภูมิอากาศแตกต่างจากที่อนๆในเยอรมนี
สามารถปลูกพืชใน เขตร้ อน
ได้ เช่น ต้ นปาล์ม ต้ นกล้ วย ทับทิม กล้ วยไม้ และต้ นไม้ ดอกไม้ เมืองร้ อนอื่นๆ บนเกาะนี ้นอกจากจะมีดอกไม้ นานาชนิด
ผีเสื ้อนับพันๆตัว กล้ วยไม้ ต้ นปาล์ม ต้ นกล้ วย และ พืชอื่นๆจากเมืองร้ อนในสวนของพระราชวังแล้ ว
ยังมีต้น Giant Redwood ที่มีอายุมากที่สดุ ในเยอรมนี ซึง่ ปลูกไว้ ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1864 นอกจากนี ้ยังมีสวนกุหลาบ สไตล์
อิตาเลี่ยน มีดอกกุหลาบกว่า 30,000 ต้ น หากมองจากระเบียงของสวน สามารถมองเห็นภาพทะเลสาบ และเทือกเขา
แอลป์ แบบ Panorama สวยงามมาก
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านล่องเรือและชมความงามของธรรมชาติไปยังเมืองเมียร์ สบวร์ ก (Meersburg) เป็ นเมืองที่สดุ แสนจะ โร
แมนติกที่อยูร่ ิมทะเลสาป Bodensee หรือ Lake Constance ชายแดนสามประเทศคือ เยอรมัน สวิส และฝรั่งเศส
เมืองนี ้ มีปราสาทอยูบ่ นเนินริมทะเลสาป ตัวเมืองล้ อมรอบด้ วยเนินเขาที่ปลูกองุน่ สาหรับทาไวน์ สวนแอปเปิ ล้ มีทา่ เรือ
ไปเกาะแห่งดอกไม้ Mainau และท่าเรือเฟอร์ รี่ข้ามไป Constance เมืองริมชายแดนสวิสเซอแลนด์
นาท่านไปยังเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) - เมือง Innsbruck

Meersburg

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

Day 4 (17/5/16) : เทือกเขำสตูไบ - Swarovski Crystal World - ชมเมืองอินส์ บรู ค
08:00
09:00

12:00
13:30

15:30

18:00
19:00

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปชมเทือกเขำสตูไบ (Stubai Alps) อยูท่ ี่เมือง Neustifts ได้ รับการขนานนามว่า Top of Tyrol หรือก็คือ สูง
ที่สดุ ในทิโรล ยอดสูงกว่า 3210 เมตร ถือว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีระดับโลก ขึ ้นยอดเขาโดยเคเบิลคาร์ ใช้ เวลาขึ ้นสูย่ อด
สถานี Schaufeljoch เพียง 35 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านไปเยี่ยมชม ชวำรอฟกี ้ คริสตัล เวิล์ด (Swarovski Crystal World) ที่เมืองวัทเทนส์ (Wattens) เป็ นที่ตงั ้ ของ
บริษัทคริสตัลสวารอฟสกี ้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึง่ ปั จจุบนั
ได้ กลายเป็ นสถานทีท่ อ่ งเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ ว โดยเฉพาะที่สวารอฟสกี ้คริสตัลเวิลด์นนถื
ั ้ อว่าเป็ น แม่เหล็กสาคัญใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนเมืองวัทเทนส์ได้ เป็ นอย่างดี
จากนันน
้ าท่านไปยังเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) อยูใ่ นประเทศ Austria เป็ นเมืองเมืองหลวงของรัฐ Tyrol ตังอยู
้ ท่ ี่ราบ
ลุม่ อิน (Inn Valley) โดยมีแม่น ้าอินไหลผ่าน และถูกโอบล้ อมด้ วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองมีประวติศาสตร์ ยาวนาน และ
มีทศั นียภาพที่สวยงามจากเทือกเขาแอปล์ที่โอบล้ อมอยูจ่ นได้ รับการขนามนามว่า Capital of Alps
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) - เมือง Innsbruck

Stubai Alps

Swarovski Crystal World

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

Day 5 (18/5/16) : เบิร์ชเทสกำร์ เดน - เหมืองเกลือ - ซำลส์ บวร์ ก - สวนมิรำเบล - มิวนิก
08:00
09:00

12:00
13:30

17:00
19:00
20:00

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปยังเมืองเบิร์ชเทสกำร์ เดน (Berchtesgaden) ตังอยู
้ ใ่ นภูมิภาคเบิร์ชเทสกาเด้ นเนอร์ แลนด์
(Berchtesgadener Land) ในเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) เป็ นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สดุ ในเยอรมนี
ที่นี่เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ และ ยังเป็ นเมืองท่ องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6
ของเส้ นทำงท่ องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด ในอดีตเมืองนี ้ยังเป็ นที่ตงของฐาน
ั้
บัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ อกี ด้ วย นอกจากนี ้เมืองเบิร์ชเทสการ์ เดน ยังเป็ นเมืองที่มีความมัง่ คัง่ จากเหมือง
เกลือ ซึง่ เริ่ มดาเนินการในปี 1517
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยังเมืองซำลส์ บวร์ ก (Salzburg) เมืองนี ้ตังอยู
้ ป่ ระมาณกึ่งกลางระหว่างอินส์บรูคและเวียนนา จึงมี
ลักษณะที่กึ่งภูเขากึ่งที่ราบตังอยู
้ ท่ ี่ระดับ 425 เมตรตรงเชิงเขาด้ านเหนือของเทือกเขาแอลป์ ด้ านตะวันออก มีจดุ เด่นคือ
น ้าในแม่น ้าซาลส์ซกั ค์ (Salzach) จะมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก สาเหตุเพราะมีเกลืออยูม่ าก ที่นี่เต็มไปด้ วยศิลปะ
แบบบาโรก จนได้ ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
นาท่านได้ ชมสวนมิรำเบล (Mirabell Garden) เป็ นสวนสาธารณะที่สวยที่สดุ ในซาลส์บวร์ กและยังเป็ นสถานที่ ที่ถ่าย
ทา เรื่อง The sound of music
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมันนี
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) - เมือง Munich

Berchtesgaden

Salzburg

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

Day 6 (19/5/16) : โอเบอร์ อัมเมอร์ เกำ - ชมเมืองมิวนิก
08:00
09:00

12:00
13:30

18:00
19:00

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปยังเมืองโอเบอร์ อัมเมอร์ เกำ (Oberammergau) เป็ นเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ ของเจอมันนี ที่มีรูปวาดที่
สวยงาม ตามฝาผนังภายนอกอาคารบ้ านเรือน พวกเราแวะเดินเล่นใจกลางเมือง ดูรูปตามฝาผนัง ซื ้อของที่ระลึกกัน
เมืองนี ้เป็ น เมืองเล็กๆ อีกเมืองนึงที่มีเสน่ห์น่าแวะมาเดินดูบรรยากาศของบ้ านเรือน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน
เมืองอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิก (Munich) หรือที่เรียกในภาษาเยอรมันว่ามึนเชน (München) เป็ นเมืองใหญ่
อันดับสามของประเทศเยอรมนี เป็ นศูนย์กลางธุรกิจและคมนาคมในเยอรมนีตอนใต้ เป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย
(Bavaria) หรือ บาเยิร์น (Bayern) ในภาษาเยอรมัน ซึง่ มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ รัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระ
ปกครองด้ วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็ น
ของตัวเอง ทังด้
้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้ แก่ ไส้ กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรม (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) - เมือง Munich

Oberammergau

Munich
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Day 7 (20/5/16) : พระรำชวังนึม้ เฟ่ นบวร์ ก - มิวนิค
07:00
08:00

10:45
11:45
14:50

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านไปเยี่ยมชมพระรำชวังนึม้ เฟ่ นบวร์ ก (Nymphenburg Castle) เป็ นพระราชวังฤดูร้อนของ เจ้ าผู้ครองแคว้ น
บาวาเรีย มาเรียเฟอร์ ดินานด์และภรรยา เฮนเรียแอดิเลดแห่ง Savoy สัง่ ให้ สร้ างเพื่อฉลองการได้ ทายาทหลังจาก รอคอย
มานาน ซึง่ ก็คือ Max Emanuel ที่เกิดในปี 1662 วังใหม่นี ้อยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองในเวลานันยั
้ งคงเป็ น ชนบท การ
ก่อสร้ างเริ่มปี 1664 ภายใต้ การออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อว่า Barelli ซึง่ เป็ นคนเดียวกันกับที่ ออกแบบโบสถ์
Theatine ในมิวนิก
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเช็คอิน โหลดกระเป๋ าสัมภาระและรอขึ ้นเครื่อง
เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติมิวนิก โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 925

Nymphenburg Castle

Day 8 (21/5/16) : กรุ งเทพฯ
06:05

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำ (บำท)
โปรดสอบถาม

อัตรำนีร้ วมบริ กำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้ นทาง กรุงเทพฯ - ซูริค / มิวนิค - กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
•
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ ง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ เชงเก้ น
•
ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ( EU gold plan )
•
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า (ท่านละ 1 ใบ)
•
ค่าภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็ บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18
ธ ค 57
อัตรำนีไ้ ม่ รวมบริกำร
•
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
•
ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
•
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่มิได้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา่ หรืออื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ ในรำยกำร
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
•
สาหรับราคานี ้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ ้นอัตราค่าน ้ามันในภายหลัง
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขกำรจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ โดยโอนเข้ าบัญชี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อน
เดินทางอย่างน้ อย 21 วันทาการ ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2.ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
เงื่อนไขกำรชำระค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซา่ หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริง
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เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรจองทัวร์
1. แจ้ งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (20 ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรือมัดจามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋ เครื่องบิ น (กรณีออกตัว๋
เครื่องบินแล้ ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
7.กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
8.กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธ วีซา่ หรือไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จา่ ยจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
************************************

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-415-9744, 087-989-8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th
TAT No. 11/00400

