Enchanted Switzerland Surprise! 9 Days

โดยสายการบินไทย

00

วันแรก
10 เมษายน 2562
21.30 น.

01.05 น.

วันที่สอง
11 เมษายน 2562
เช้า
07.50 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – ซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 นาท่านเหินฟ้าสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

ซู ริค – บาเดน – สะพานไม้ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพธิ ภัณฑ์ นาฬิ กา – เนอชาแตล
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน นครซูริค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาเดน เมืองที่ต้งั อยูร่ ิ มแม่น้ าลิมมัต เมืองนี้เป็ นสถานที่ที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ การบาบัดสปาในแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติที่มีแร่ ธาตุสูง และสิ่ ง
บันเทิงต่าง ๆ

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม สะพานไม้ สะพานเก่าของเมืองบาเดน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1809
สะพานปกคลุมด้วยกระเบื้องมุงหลังคาไม้เชื่อมต่อระหว่างปราสาท Landvogteischloss กับ
เมืองเก่าที่ต้งั อยูบ่ นอีกฝั่งของแม่น้ าลิมมัต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ เมืองที่ต้งั อยูบ่ นเทือกเขาจูร่า ที่มีความสู งกว่า
1,000 เมตร และเนื่องจากอยูต
่ ิดกับชายแดนของประเทศฝรั่งเศส ทาให้ส่วนหนึ่งของประชากร
ที่นี่จึงพูดได้ท้งั ภาษาสวิสและภาษาฝรั่งเศส มีความสาคัญ คือ เคยเป็ น “หนึ่งในเมืองหลวงแห่ง
การผลิตนาฬิกาของโลก” มายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งในเมืองที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ น
อีกหนึ่งเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO จากนั้น นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ นาฬิ กา ที่ภายใน
รวบรวมเรื่ องราวต่างๆและกระบวนการในการผลิตนาฬิกาในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นการจาลองโต๊ะ
ทางานของช่างนาฬิกา กลไกของนาฬิกาต่างๆ โบราณ และนาฬิกาในเชิงดาราศาสตร์ เรื่ อยมา
จนถึงคอลเลกชัน่ นาฬิกาในยุคสมัยปัจจุบนั

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองเนอชาแตล เมืองที่อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ประชากรส่วนมากใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษากลาง ดังนั้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
ส่วนมากภายในเมือง จึงได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศฝรั่งเศสเป็ นส่วนใหญ่ ตึกรามบ้านช่อง
ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 จะสร้างขึ้นจากหินทรายสี เหลือง จนเคยมีผกู ้ ล่าวเปรี ยบ
เมืองนี้ไว้ว่า เป็ นเสมือนเมืองที่ถูกฉาบไว้ดว้ ยเนยแข็ง
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ค่า

วันที่สาม
12 เมษายน 2562
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Best Western Beaulac หรื อในระดับเดียวกัน

เนอชาแตล – โรมันมอนติเย่ร์ – ปราสาทชิยง – มงเทรอซ์
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โรมันมอนติเย่ร์ หมู่บา้ นเล็ก ๆ น่ารักตั้งอยูท่ ่ามกลางขุนเขา และ
ธรรมชาติที่สุดแสนจะงดงาม และเป็ นที่ต้งั ของโบสถ์สไตล์โรมันเนกส์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นาท่านชมตัวเมือง และบ้านเรื อนที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมความรุ่ งเรื อง
ของสมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ที่ยงั คงได้รับเก็บรักษาไว้ได้เป็ นอย่างดี
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ชิยง อันเป็ นที่ต้งั ของ ปราสาทชิยง (Château de Chillon)
อันมีชื่อเสี ยง เป็ นปราสาทที่ยนื่ ออกไปในทะเลสาบเลอมัง จึงมีบรรยากาศที่งดงามยิ่งนัก สร้าง
โดยท่านดยุคแห่งซาวอย ตั้งแต่สมัยคริ ศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้เป็ นหนึ่งในปราสาทที่
ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในยุโรป จึงมีสภาพทั้งภายนอกและภายในที่สมบูรณ์ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ มงเทรอซ์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Suisse Majestic หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สี่
มงเทรอซ์ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้นพาส – ซไวซิมเมน
13 เมษายน 2562 – พิชิตยอดเขา Glacier 3000
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อนั แสนสวยงามตลอดสองข้างทาง
ในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยการ นั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้ นพาส (Golden Pass Line) รถไฟสาย
ชมวิวที่มีชื่อเสี ยงของสวิตเซอร์แลนด์สู่ สถานีซไวซิมเมน โดยตัวรถไฟนั้นจะเป็ นกระจกรอบด้าน
สามารถมองวิวทิวทัศน์ดา้ นนอกได้อย่างพาโนรามา ตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคาบรรยาย ชมวิว
ภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรื อนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ภายในห้อง
โดยสารมีที่นงั่ หรู หราแบบย้อนยุคที่คุณไม่ควรพลาดสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่มีระดับและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิ ยง เมืองที่ต้งั ของสถานี
กระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุ โู ้ ดยสารได้ถึง 125 คน พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่
งดงาม สู่บริ เวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรื อที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 พาท่าน
นัง่ รถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ท้องฟ้าสดใส
ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขายูงฟราวหรื อแมทเทอร์ฮอร์นได้จากที่นี่ เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตื่นเต้นสนุกสนานในบริ เวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak
Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสู ง
3,000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
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ค่า

วันที่ห้า
14 เมษายน 2562
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Suisse Majestic หรื อในระดับเดียวกัน

ทูน – ล่ องเรื อทะเลสาบทูน – สเปี ยซ – ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ – ถา้ นักบุญเซนต์ บีตัส
– อินเทอลาเก้ น
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองทูน เมืองเล็ก ๆ ที่ต้งั อยูต่ รงปากแม่น้ าอาเรอ เป็ นเมืองที่มี
บรรยากาศอันสวยงาม มีกลิ่นอายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริ งโดยรอบเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมแบบสวิส ตัดกับทะเลสาบทูนสี ฟ้าใสดุจอัญมณี
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อ ล่องทะเลสาบทูน สู่ สปี ซ ระหว่างทาง
อิสระให้ท่าได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามของทะเลสาบสีฟ้าสด และมีชื่อเสี ยงแห่งนี้

จากนั้น นาท่านเยี่ยมชม เมืองสเปี ยซ เมืองริ มทะเลสาบสาบทูน และเป็ นชุมทางรถไฟที่สาคัญ
เพราะรถไฟส่วนใหญ่จะมาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีน้ ี บริ เวณท่าเรื อสเปี ยซ จะมีเรื อยอร์ชจอด
เรี ยงราย อีกทั้งบนเนินเขายังมีปราสาทสเปี ยซ (Spiez Castle) ที่มีอายุมากกว่า หนึ่งพันปี
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยูใ่ นเขต
แบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็ นทะเลสาบขนาดย่อม
มีชื่อเสี ยงในเรื่ องสี ของน้ าในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริ สตัลสี ฟ้าเทอร์ ควอยส์ จนสามารถ
มองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยงั ขึ้นชื่อว่าเป็ นหนึ่งในที่
ที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ คุณภาพดีเยี่ยมแห่ งหนึ่ งในสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่ องจากเป็ นแหล่ง
อนุบาลปลาเทราต์แบบออร์แกนิกนัน่ เอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

นาท่านชม ถ้านักบุญเซนต์ บีตัส ตั้งอยู่ใกล้กบั หมู่บา้ นบีเตนเบิร์ก (Beatenberg Village) ใน
เมื องอินเทอลาเก้น เหนื อทะเลสาบทูน เป็ นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็ นวิวทะเลสาบทูนและ
เทือกเขาได้อย่างชัดเจน ถัดลงมาจากปากถ้ ายังมีน้ าตกที่ไหลออกมาจากถ้ า มีสะพานไม้พาดผ่าน
น้ าตกสามารถชื่นชมวิวสวย ๆ นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารที่รอต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ข้ ึนมา
เที่ยวชมความงามของถ้ าแห่งนี้ดว้ ย
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ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมี
ความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยูท่ ะเลสาบสองแห่งมีภาพของ
ยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สุทธิ์

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม

Royal St Georges Interlaken หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก
อินเทอลาเก้น – กรินเดอร์ วาล เฟี ยร์ ต – อาเร่ จอร์ จ – อินเทอลาเก้น
15 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ กรินเดอร์ วาล เฟี ยร์ ต จุดเริ่ มต้นของเส้นทางที่เรี ยกว่าเป็ นหนึ่งใน
เส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (กอนโดล่า) ขึ้นสู่ดา้ นบน
ที่ความสู งระดับ 2,168 เมตร จากนั้น นาท่านเดินเลียบหน้าผาเฟี ยสต์ (First Cliff Walk by
Tissot) ที่เลาะริ มหน้าผาสู งชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์จนถึงบริ เวณจุดชมวิวพา
โนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 45 เมตร บนยอดเขา
แห่งนี้
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายน้าเขียวมรกต อาเร่ จอร์ จ หรื อเรี ยกว่า Aareschlucht
ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมือง Meiringen เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทีเกิดจากการสารวจพบในปี ค.ศ. 1888
ซึ่งเกิดจากแม่น้ าอาเร่ ไหลผ่านกัดเซาะหุบเขา เป็ นโตรกหินสู งชัน มีระยะทางประมาณ
1,400 เมตร นาท่านเดินเล่นชมความสวยงามของหุ บเขาที่มีแม่น้ าอาเร่ สีเขียวมรกตไหลผ่าน

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม

Royal St Georges Interlaken

หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
อินเทอลาเก้น – สตัล – เคเบิล้ คาร์ Cabrio – ซู ริค
16 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สตัล เพื่อขึ้น กระเช้ าคาบริโอ้ กระเช้าเปิ ดประทุนแห่งแรกของโลก ที่เพิ่งเปิ ดตัว
ไปเมื่อเดือนเมษายน 2013 ที่ผา่ นมานี้เอง ไต่สู่ยอดของเทือกเขาสตัลเซอฮอร์ล ที่ความสู งกว่า
190 เมตร ตลอดทาง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติแบบ 360 องศา พร้อมทั้งสัมผัส
อากาศบริ สุทธิ์ ที่จะทาให้ท่านประทับใจกับบรรยากาศความงามของธรรมชาติประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และยังเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศและของทวีปยุโรป จากนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ ถนน Bahnhofstrasse ชมวิถีชีวิตชาวเมืองที่ถนนสายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี
ค.ศ. 2010 ที่ดินบนถนนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นพื้นที่ที่แพงที่สุดอันดับ 3 ในทวีป
ยุโรป และอันดับ 5 ในโลกอีกด้วย โดยตลอดสองข้างทางมีร้านค้า และร้านแบร์นเนมชื่อดัง
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Park Hyatt Zurich หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด
17 เมษายน 2563
เช้า

ซู ริค – ท่ าอากาศยานนครซู ริค
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นครซูริค
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กลางวัน
13.30 น.
ค่า

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
อาหารค่า บริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีเ่ ก้า
กรุงเทพฯ
18 เมษายน 2563
เช้า
05.30 น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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ค่าบริการ สาหรับรายการ
Enchanted Switzerland Surprise! 9 Days
โดยสายการบินไทย
ออกเดินทางวันที่
อัตราค่าบริการสาหรับ
ผู้ใหญ่ ท่ านละ

10 - 18

เมษายน 2563

10 - 14 ท่ าน

15 ท่ านขึน
้ ไป

163,500 บาท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

144,900 บาท
47,000 บาท

อัตราค่าตั๋วเครื่ องบินชั้นธุรกิจ
117,900 บาท
สายการบินไทย ท่ านละ
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา เมื่อจานวนผู้เดินทาง ไม่ ถงึ จานวนที่กาหนด
• หากท่านต้องการใบเสร็ จที่ออกในนามบริ ษทั กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
• มิเช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่ทาการออกใบเสร็ จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
ค่าบริการรวม
- ค่ารถบริ การตามระบุในรายการ
- ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ กรุ งเทพฯ – ซูริค และ ซูริค – กรุ งเทพฯ
• ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
• ค่าภาษีน้ามัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะตลาดน้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
• ค่าขนกระเป๋ าโดยสายการบิน
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
Enchanted Switzerland Surprise! 9 Days
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ระเบียบการ และเงื่อนไข:
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาสาหรับการจองท่ านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 60 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

4.
5.

6.

7.

8.

ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี

101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขที่บัญชี 065-238759-9
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 70 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
• กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่า 80 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
• กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของ
ราคาเต็มเท่ านั้น
• กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund)
ได้
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