บริษัท 50Plus ขอนำเสนอทัวร์ พเิ ศษสำหรั บผู้สูงอำยุและครอบครั ว
นำท่ ำนตำมรอยละครชื่อดัง "อย่ ำลืมฉัน" สู่ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ดนิ แดนแห่ งขุนเขำ ทะเลสำบ และทุ่งหญ้ ำ
เขียวขจี ด้ วยโปรมแกรมทัวร์ ท่ ไี ม่ เร่ งรีบ สบำยๆ เดินทำงด้ วยรถทัวร์ พเิ ศษพร้ อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สำหรั บผู้สูงอำยุและผู้เดินทำงด้ วยรถเข็น อำหำร และ โรงแรมระดับพรีเมี่ยม คณะทัวร์ ไม่ เกิน 20 ท่ ำน
ออกเดินทำงพร้ อมด้ วยมัคคุเทศก์ 2 ท่ ำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ ท่ำนตลอดทริปกำรเดินทำง
*****************************************************************************************************************

ท่ องเที่ยวตำมรอยละคร “อย่ ำลืมฉัน”
***นำท่ ำนบินตรงสู่ประเทศ สวิตเซอร์ แลนด์ ทัง้ ไปและกลับโดยสำยกำรบินไทย (TG)***
ซูริค - รถรางไต่เขาอูทิลแบค - น้าตกไรน์ - ลูเซิ ร์น - อนุสาวรี ย์รูปสิ งโตหิ น – ทะเลสาบวิ สเนา - ภูเขาริ กิ - แองเกิ ลเบิ ร์ค ยอดเขาทิ สลิ ส - เบิ ร์น – ทะเลสาบทูน - สเปี ้ ยซ์ - อิ นเทอลาเก้น - กริ นเดลวาลด์ – พิพิธภัณฑ์เปิ ดบาเลนแบค

กำหนดกำรเดินทำง
22-29 ม.ค. 60 / 27 ก.พ.-6มี.ค. 60 / 6-13 เม.ย. 60 / 30 เม.ย.-7 พ.ค. 60/ 3-10 ก.ค. 60 / 5-12 ส.ค. 60
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 8

กรุงเทพฯ - ซูริค
ซูริค - รถรำงไต่ เขำอูทลิ แบค - นำ้ ตกไรน์
ลูเซิร์น - ทะเลสำบวิสเนำ - ภูเขำริกิ - ชิมไวน์
แองเกิลเบิร์ค - ยอดเขำทิสลิส
เที่ยวชมเมืองเบิร์น - ทะเลสำบเมืองทูน - ล่ องเรื อสู่เมืองสเปี ้ ยซ
พิพธิ ภัณฑ์ บำเลนแบค - ชมกำรทำช็อตโกแลต
ซูริค - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ - ซูริค
21.30 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ ชัน้ 4
*** สังเกต ป้ ายโลโก้ 50Plus *** พบพนักงาน และมัคคุเทศก์ ให้ การต้ อนรั บพร้ อมติดป้ ายชื่อ และโบว์ สี รั บหนังสือ
เดินทาง บัตรทีน่ ่ังเครื่องบิน ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า – ออกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่ งทั่วโลก
อนุญาตให้ นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัว ขึน้ เครื่องได้ ในปริมาณไม่ เกิน 100 มิลลิลิตร/ขวด/กระปุก/หลอด
เท่ านั้น***

วันที่ 2 ซูริค - รถรำงไต่ เขำอูทลิ แบค - นำ้ ตกไรน์

00.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 970 นําท่านบินสูเ่ มืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ บนเครื่ องบริ การอาหารว่าง – อาหารเช้ า และ
เครื่ องดื่ม
07.25 น. นําคณะมาถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระนําทุกท่าน
เดินทางเข้ าสูใ่ จกลางเมืองซูริค ซึง่ เป็ นจุดหมายแรกทีท่ างบริ ษัทฯได้ เตรี ยมการต้ อนรับทุกท่านอย่างอบอุน่ ด้ วยการจิบสวิสช็อคโก
แลตร้ อนในแบบฉบับของชาวสวิสที่ร้านช็อคโกแลตและขนมหวานที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเมืองซูริคซึง่ ก่อตังมายาวนานถึ
้
ง 178
ปี ตังอยู
้ บ่ ริ เวณจัตรุ ัส Paradeplatz บนถนนช็อปปิ ง้ สายสําคัญ Bahnhofstrasse ซึง่ เป็ นถนนสายทีม่ ีคา่ เช่าแพงที่สดุ เป็ นอันดับ 4
ของยุโรป หลังจากที่ทกุ ท่านได้ ผอ่ นคลายจากการเดินทางที่ยาวนานแล้ ว จากนัน้ นําทุกท่านออกเดินทางต่อไปยังภูเขา Uetliberg
ซึง่ เป็ นจุดชมวิวอยูบ่ นภูเขาสูง 2,857 ฟุต เหนือระดับนํ ้าทะเลเพื่อขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวโดยรถรางไต่เขาอันเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ประเทศสวิส ทุกท่านจะสามารถมองเห็นสภาพภูมิทศั น์โดยรวมของเมืองซูริคได้ ทงเมื
ั ้ องและยังสามารถ ชมเทือกเขาแอลป์ ได้ จาก
ยอดเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื ้นเมืองท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษบนยอดเขา และให้ ทา่ นผ่อนคลายตามอัธยาศัย
บ่าย
นําทุกท่านชมทิวทัศน์ของ นํ ้าตกไรน์ นํ ้าตกที่มีอายุยืนยาวถึง 17,000 ปี และเป็ นนํ ้าตกทีใ่ หญ่ที่สดุ ในทวีปยุโรปอีกด้ วย จากนันนํ
้ า
ท่านเดินทางสูเ่ มืองลูเซิร์น
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตรคารจีน และเข้ าพัก ณ โรงแรม Radisson Blu (หรื อเทียบเท่า) ในเมืองลูเซิร์น

วันที่ 3 ลูเซิร์น - ทะเลสำบวิสเนำ - ภูเขำริกิ - ชิมไวน์

เช้ า

หลังอาหารเช้ า นําทุกท่านไปยังท่าเรื อ เพื่อล่องเรื อไปยัง Vitznau เมืองริมทะเลสาบลูเซิร์น จากนันขึ
้ ้นรถไฟไปยัง Mt’ Rigi ภูเขาที่
มีความสูงไม่มากนัก ราว 1,800 ฟุตเหนือนํ ้าทะเล แต่เต็มไปด้ วยบรรยากาศที่นา่ ตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบน Mt’ Rigi

บ่าย
คํ่า

นําท่านลงจาก ภูเขาริ กิโดยเคเบิ ้ลคาร์ สูเ่ มือง เวจิส ชมไร่องุ่นพร้ อมชิมไวน์ขึ ้นชื่อหลากหลายชนิด ในไร่องุ่นแห่งนี ้ จากนันเดิ
้ นทาง
กลับเมืองลูเซิร์น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตรคารจีน และข้ าพัก ณ โรงแรม Radisson Blu (หรื อเทียบเท่า) ในเมืองลูเซิร์น

วันที่ 4 แองเกิลเบิร์ค - ยอดเขำทิสลิส

เช้ า

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ Engelberg เมืองเล็กๆ ที่อยูต่ ิดกับเทือกเขาแอลป์ ทางตอนกลางของสวิส ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสถานที่ที่
มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนัน่ คือ ยอดเขา Titlis ที่มีความสูงถึง 3.2 กิโลเมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล และมีหิมะปกคลุม
ยอดเขาตลอดทังปี
้ ด้ วยเหตุนี ้ จึงส่งผลให้ จํานวนนักท่องเที่ยวที่ไหลเวียนผ่านเข้ ามาในเมืองนี ้ มีจํานวนมากกว่าประชากร
ที่อาศัยอยูห่ ลายเท่าตัวเลยทีเดียว เมื่อเดินทางมาถึง นําทุกท่านขึ ้นสูย่ อดเขาโดย Titlis Cable Car ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยกระเช้ าสามารถหมุนได้ 360 องศา ทําให้ ระหว่างทางที่ขึ ้นไปจนถึงระดับความสูงเหนือเมฆ ทุกท่านจะได้ เห็น
ทิวทัศน์ที่เปลีย่ นไปตังแต่
้ ป่าสนถึงฟ้าสีครามในวันที่อากาศสดใส นําท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น Ice
Flyer,SnowTubes, Balancer และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในแบบเอเชี่ยนบนยอดเขา
บ่าย
หลังจากที่ทกุ ท่านได้ ดมื่ ดํา่ สนุกสนานอิ่มเอมกับบรรยากาศอย่างเต็มที่แล้ ว นําท่านออกเดินทางสู่ Lucerne เยี่ยมชม Lion
Monument อนุสาวรี ย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยูบ่ นหน้ าผาใจกลางเมือง โดยสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิส ซึง่ เสียชีวิตจาก
การรับจ้ างออกไปรบ จํานวน 786 คน โดยทําหน้ าที่เป็ นทหารองครักษ์ ให้ กบั พระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และเสียชีวิตในช่วงสงครามปฏิวตั
ครัง้ ใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสปี 1792 ระหว่างการต่อสู้ปอ้ งกันพระราชวัง จากนันนํ
้ าท่านชมสะพานไม้ ชาเพล Chapel Bridge
สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้ าจัว่ ด้ วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี ้เป็ นการ
เล่าเรื่ องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยนํ ้า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้ เป็ นที่คมุ ขังนักโทษและเก็บเอกสาร
รวมทังของมี
้
คา่ ของเมืองไว้ หอคอยนี ้มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มที่มีฐานเชื่อมติดอยูก่ บั สะพานสร้ างขึ ้นราวปี ค.ศ. 1300
สะพานแห่งนี ้เคยถูกไฟไหม้ ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้ วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้ เคียงของเดิม (ภาพวาดดังเดิ
้ มถูกไฟไหม้ ไป
เยอะ) สะพานชาเพลนี ้ถือเป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตรคารพื ้นเมือง และนําทุกท่านเข้ าพัก ณ โรงแรมในเมืองลูเซิร์น

วันที่ 5 เที่ยวชมเมืองเบิร์น – ทะเลสำบเมืองทูน – ล่ องเรื อสู่เมืองสเปี ้ ยซ-อินเทอร์ ลำเก้ น

เช้ า

ออกเดินทางสูก่ รุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สร้ างขึ ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ ว โดยรากศัพท์คําว่า Berne แปลว่า
หมี ที่มาของชื่อมาจากผู้ก่อตังเมื
้ องได้ ตงใจว่
ั ้ าตอนออกไปล่าสัตว์แล้ วถ้ าสามารถล่าสัตว์ชนิดไหนได้ เป็ นตัวแรกก็จะตังชื
้ ่อเมือง
ตามนัน้ และแล้ วผลก็คือหมีกลายเป็ นสัตว์ที่โดนล่าได้ จึงเป็ นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี ้นัน่ เอง จุดที่สาํ คัญของเมืองซึง่ อยูถ่ ดั จากจุด
ชมวิวของเมืองก็คือ Bear Pit ถัดมาคือ หอนาฬิกาประจําเมือง ณ จุดนี ้จะมีนกั ท่องเที่ยวมาคอยชม การออกมาร่ายรําของตุ๊กตา
เริ งระบําเมื่อถึงเวลาที่ผา่ นไปตามกําหนดเป็ นชัว่ โมง เดิมทีบริ เวณนี ้ก็คือประตูเมืองเก่า ซึง่ ปัจจุบนั ก็กลายเป็ นหอนาฬิกาที่เป็ น
เอกลักษณ์หนึง่ ของเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพื ้นเมือง
บ่าย
ออกเดินทางสูเ่ มืองทูน นัง่ เรื อล่องทะเลสาบ เพือ่ เดินทางสูเ่ มือง สเปี ย้ ซ เมืองเล็กๆตังอยู
้ ร่ ะหว่างเบื ้องหลังเทือกเขาสูงทีเ่ ป็ นไร่
องุ่น ทะเลสาบทูนอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นทะเลสาบที่มีววิ สวยงามที่สดุ ในยุโรป เนื่องจากมีเทือกเขาแอลป์ ล้ อมรอบทะเลสาบ
และที่สวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือปราสาททูนที่มอี ายุอายุพนั กว่าปี
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ มือง อินเทอร์ ลาเก้ นซึง่ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรี ย้ นแห่งเบิร์นเนอร์ โอเบอร์ แลน
ถือว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้ นๆของสวิส และแน่นอนว่าระดับนานาชาติ ที่นี่จงึ มีโรงแรมหรูๆ หลายแห่งมีร้านขายของที่
ระลึกและสิง่ ที่แน่นอนที่สดุ คือนาฬิกาหรูๆ แพงๆ ให้ เลือกสรรมากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ แบบพื ้นเมืองและนําทุกท่านเข้ าพัก ณ โรงแรม Metropol (หรื อเทียบเท่า) ในเมืองอินเทอร์ ลาเก้ น

วันที่ 6 พิพธิ ภัณฑ์ บำเลนแบค – ชมกำรทำช็อตโกแลต – ชิมอำหำรไทยในต่ ำงแดน

เช้ า

นําทุกท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ Ballenberg พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งอันโด่งดังของสวิสเซอร์ แลนด์ สัมผัสอาคารประวัติศาสตร์ จาก
ทุกมุมเมืองของประเทศ ชมฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์, สวนและไร่นา ราวกลับว่าเราเดินย้ อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ของสวิสเซอร์ แลนด์
พร้ อมนําท่านทดลองทําขนมปั งด้ วยตนเอง โดยอบจากเตาถ่านตามวิธีพื ้นเมืองของชาวสวิสเซอร์ แลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพื ้นเมืองเคล้ าบรรยากาศบ้ านไร่สไตล์ ชนบท โดยมีเครื่ องเคียงเป็ นขนมปั งที่ทกุ ท่านอบด้ วยตนเอง
บ่าย
นําท่านกลับสูเ่ มืองอินเทอร์ ลาเก้ น พาเรี ยนรู้วิธีในการทําช็อกโกแลต และได้ ลมิ่ ลองรสชาติแท้ ๆ ต้ นตําหรับสวิสเซอร์ แลนด์จากนัน้
นําท่านเดินชมในตัวเมืองและซื ้อของฝากสําหรับเพื่อนๆและญาติมิตร
คํ่า
รับประทานอาหารไทย โดยเชฟคนไทยในอินเทอร์ ลาเก้ น
จากนันนํ
้ าทุกท่านเข้ าพัก ณ โรงแรม Metropol (หรื อเทียบเท่า)

วันที่ 7 ซูริค - กรุ งเทพฯ
เช้ า
เดินทางกลับไปยังท่าอากาศยานซูริค
13.30 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานครฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดีภาพ

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

รำคำ (บำท)
กรุณาติดต่ อสอบถาม

อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ คณะละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิ เหตุค้มุ ครองในวงเงิ นท่านละ 2,000,000 บาท ( EU gold plan )
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า (ท่านละ 1 ใบ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 พ.ย.56
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่ หรือกรณีสายการบินขึน้ อัตราค่าน้ามันในภายหลัง
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทาการ ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ เ่ี ดินทาง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 21 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
เงื่อนไขการยกเลิ กการจองทัวร์
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯ
์
กาหนดไว้ (12ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหาย ต่างๆที่ เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือค่าตั ๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั ๋วเครื่องบินแล้ว) /
ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
7. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั ๋วโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
กเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
์
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