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วันที่ 1 (30 ธันวาคม 2564)กรุงเทพฯ - ซูริค (สวติ) 
21.00 น.     พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ       อาคารผู้โดยสาร 
                  ระหวา่งประเทศ  เคาน์เตอร์ D 16-19   สายการบนิไทย  
                  เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ 
                  การเช็คอิน 

วันที่ 2 (31 ธันวาคม 2564) 
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวทิซ์นาว - ขึน้ยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ 
01.05 น.     เดนิทางสูน่ครซูริคโดยสายการบนิไทยเท่ียวบนิท่ี         
     TG970 
07.50 น.     ถึงสนามบนินครซูริค เดนิทางสูห่มูบ้่านวทิซ์นาวนัง่  
                  รถไฟไตเ่ขา Rigi   ถือได้วา่เป็นรถไฟเส้นทางสายภเูขาท่ี 
                  เก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป  เขาริกิ (Rigi Kulm)   มีท่ีมาจากค า 
                  วา่  Mons Regina  แปลได้วา่  ราชินิแห่งภูเขาเพราะ 
                  สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ได้รอบ   360  
                  องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาตขิอง 
                  ทะเลสาบ Luzern และ Zug 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย     ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ท่ีจะให้ท่านได้เห็นวิว 
                  ทิวทศัน์ท่ีแตกตา่ง  แล้วเดนิทางสูเ่มืองคร์ู  Chur  เป็น 

    เมืองเลก็ ๆ   ท่ีวา่กนัวา่เก่าแก่ท่ีสดุของประเทศ มีแพะ                   
   ภเูขาเป็นสญัลกัษณ์   บรรยากาศเมืองท่ีเงียบสงบ   เดนิ 

                  เลน่ในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Stern Chur **** หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3  (1 มกราคม 2565) 
คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทริาโน่ - ลูกาโน่ 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น.    เดนิทางสูซ่งัต์มอริทซ์    เมืองฟ้าครามน า้ใส      อยู่ในหบุเขา  
                   Engadin   สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,775m. ถือเป็นหลงัคา 
                   ยโุรป สญัลกัษณ์เมืองเป็นรูปพระอาทิตย์ ได้รับการยกย่อง 
                   วา่เป็นเมืองท่องเท่ียวระดบั Top of the world ฉากหลงัคือ 
                   ยอดเขาPizNair  (สงู3,057m.)ท าให้เมืองนีด้มีูเสน่ห์            

     มากขึน้  
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                   รถไฟท่องเท่ียวสาย Bernina Express ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ 
                   สวติเซอร์แลนด์  วิง่ผา่นใจกลางเทือกเขาแอลป์ท่ีมีหิมะปก 
                   คลมุตลอดทัง้ปี ผา่นหบุเหว ล าธาร โตรกผา อโุมงค์ 55 แห่ง       
                   และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมท่ี  
                   Brusio   ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก     เส้นทางนีรั้บประกนั 
                   ความสวยแบบห้ามกะพริบตา  จนเข้าสูเ่มืองทิราโน่    แหลง่ 
                   พกัผอ่นตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เดนิทางตอ่โดย 
                   รถโค้ชสูเ่มืองลกูาโน่         เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ 
                   แคว้นทิซิโน่  ระหวา่งเส้นทางผา่นทะเลสาบโคโม     ได้ช่ือวา่ 
                   เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสดุของอิตาลีทางตอนเหนือ 
19.00 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่า 
                   ในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 4 (2 มกราคม 2565) 
ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - น่ังรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอด
มลพษิ 
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
09.00 น.   เดนิทางโดยรถโค้ชสูก่็อทธาร์ท  ท่ีเป็นเจ้าของอโุมงค์ท่ีลกึ 
                  ท่ีสดุในยโุรป (17 ก.ม.)   จากนัน้รถไตร่ะดบัขึน้สูย่อดเขา 
                  ท่ีมีหิมะปกคลมุท่านสามารถพบเห็นธารน า้แขง็                    

   (Glacier) บนยอดเขาสงูจนเข้าสูเ่มืองอนัเดอร์แมท  
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
               รถไฟสายGlacier Express น าท่านสูเ่มืองแซร์มทั  ผา่น 
                  ภมูปิระเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์อโุมงค์   สะพาน  
                  หบุเหว  ผา่นสวสิแกรนด์แคนยอนและหบุเขาท่ีสงู 2,000 
                  กวา่เมตร  ตลอดเส้นทาง   ท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปก 
                  คลมุด้วยธารน า้แขง็เจ้าของเส้นทาง Furka- 

               Oberralp Bahn พาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ 
                  เมืองแซร์มทัเมืองท่ีไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิง่และเป็น 
                  เมืองท่ีได้รับการยกย่องวา่ ปลอดมลพษิท่ีดีสดุของโลก      
                  ตัง้อยู่บนความสงูกวา่ 1,620 เมตร อิสระให้ท่านได้ 
                  ชมเมือง มีร้านค้ามากมาย เมืองนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของ 
                  นกัสกีจากทัว่โลก 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Gornergrat Dorf *** หรือ 
                  เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 5 (3 มกราคม 2565) แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

09.00น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร์  Matterhorn Glacier Paradise   
 เพ่ือสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสงู
 ถึง 4,478 เมตรและได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุ
 ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ(นั่งได้ 6 
 ท่าน)ไตค่วามสงูเหนือลานสกีอนักว้างไกลสดุสายตาเป็น
 ระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร  (ยาวท่ีสดุในสวติเซอร์แลนด์) 
 ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมท
 เทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สงูกวา่ยอดเขายงูเฟราและยอดเขา
 เอกยุดมูดิี ในเขตมงต์ บลงัก์   ชมถ า้น า้แขง็ท่ีอยู่สงูท่ีสดุใน
 สวสิ  ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แขง็ท่ีสวยงามลานหิมะกว้าง
 ให้ท่านได้สมัผสัอย่างจใุจ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับการพกัผอ่นใน
 เมืองปลอดมลพิษหรือเดนิเท่ียวชมเมืองถ่ายรูปอีกทัง้ยงั
 เป็นเมืองสวรรค์ของนกัสกี 
19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรมน าท่านเข้าสูท่ี่
 พกั Hotel Gornergrat Dorf *** หรือเทียบเท่าในระดบั
 เดียวกนั 
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วันที่ 6 (4 มกราคม 2565) 
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - 
กืซตาด์ก 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

08.00 น.    เดนิทางสู ่ เมืองลอยเคอร์บาด    ในแคว้นวลัเลส์่      ได้รับ 
                  การขนานนามวา่      The largest alpine thermal spa in  
                  Europe แหลง่น า้แร่ธรรมชาตท่ีิโดง่ดงัท่ีสดุในเขตเทือกเขา 
                  แอลป์ Burgerbad Therme ท่ีให้บริการอาบน า้แร่และ 
                  สปาใหญ่  และทนัสมยัท่ีสดุของเมืองสระน า้แร่กวา่ 
                  10 แห่งภายในศนูย์บริการแห่งนี ้ อิสระให้ท่านได้เพลดิ 
                เพลนิไปกบั Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool / Spa 
                  Poolในอณุหภมูคิวามร้อนระหวา่ง 28-43  องศาเซลเซียส 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย     เดนิทางสูเ่มืองมงเทรอซ์        เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมี 
                  ช่ือเสียง ทัง้ในฤดรู้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา  ซึ่งได้ 
                  รับสมญานามว่าเป็นไขม่กุของริเวียร่าแห่งสวสิ   เขตทะเล 
                  สาบเจนีวา (Lac Leman)     หรือท่ีชาวสวสิยกย่องให้เป็น 
                  ริเวียร่า  รถไฟสาย   Golden Pass Panorama  เป็น 1 ใน 
                  เส้นทางท่องเท่ียวทางรถไฟท่ีสวยท่ีสดุของประเทศ    ผา่น 
                  เข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม  บ้านไร่ปลายนา    ฟาร์มปศสุตัว์    
                  ท่ีจะท าให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร    อาชีพเก่าแก่ 
                  ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad   เมือง 
                  สกีรีสอร์ทราคาแพงอนัดบัต้น ๆ  ของยโุรป         เมืองตาก 
                  อากาศไฮโซแห่งนีมี้บ้านตากอากาศของคนดงั   อาท ิ  จล่ีู   
                  แอนดรูส์  (เดอะซาวด์ออฟมวิสคิ),      อลซิาเบต็ เทย์เลอร์      
                  และเคยต้อนรับคนดงัพร้อมทัง้เหลา่เซเลบ็ของโลก    อาท ิ
                  ไมเคลิ แจ็กสนั,   เจ้าฟ้าชายชาลส์,       เจ้าหญิงไดอาน่า,  
                  ปารีส ฮิลตนั    ล้วนแตเ่คยมาพกัผอ่นตามอากาศท่ีเมืองนี ้  
19.00 น.   รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทียบเท่า 
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 7 (5 มกราคม 2565) 
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF 
EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น.    สูเ่มืองกรินเดอวาลด์ จดุสตาร์ทของการท่องเท่ียวยอดเขา 
                  ยงูเฟรา   ท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง    3,454 เมตร  
                  ได้รับการยกย่องวา่เป็น Top of Europe  ขึน้พชิิตยอดเขา 
                  โดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้า 
                  ลอยฟ้าขนาด 26 ท่ีนัง่พร้อมหน้าตา่งกว้างเพ่ือชมววิ 
                  ทิวทศัน์แบบพาโนรามา    ใช้เวลาขึน้สูย่อดเขาเพียง 1.10  
                  ช.ม. (ลดลง 47 นาที)    บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ 
                  ท่านได้เพลดิเพลนิ ลานหิมะ  Sphinx   จดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุ 
                  ในยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ า้น า้แขง็ท่ี 
                  แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แขง็ 30 เมตร  สมัผสักบั 
                  ภาพของ ธารน า้แขง็ Aletschท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขา 
                  แอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700 เมตร การสาธิต 
                  วธีิการท าช้อคโกแลต็  Alpine Sensation ท่ีจะท าให้ท่าน 
                  เพลดิเพลนิไปอย่างไมรู้่เบ่ือ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย           เดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคนัเดมิน าเข้าสู่ 
                  เมืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญั และมี 
                  ความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอ 
                  ลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟรา 
                  เป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่งการพกัผอ่น สมัผสั 
                  บรรยากาศอนับริสทุธ์ิ 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Metropole ****  

    หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 8  (6 มกราคม 2565) 

อินเทอลาเก้น - สนามบนิซูริค - กลับกรุงเทพฯ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

08.00 น.   น าท่านสูเ่มืองซูริค    ศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวสิ  

                 เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย แลก เปล่ียน ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

                 และเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  

13.30 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 971 

วันที่ 9 (7 มกราคม 2565) 
เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
05.30 น.   สายการบนิไทยน าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
                  โดยสวสัดภิาพ 
 
    ***************************************************************** 
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คุณสมบติัในการเดินทางเขา้สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เพ่ือการท่องเท่ียว ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บวคัซีนครบโดสตามท่ี EMA/WHO ก าหนดดงัน้ี 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 
 Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) **แอสตร้าเซนเนกา้ สยามไบโอไซเอนซ์ ขณะน้ีไดรั้บ
การรับรองเฉพาะประเทศฝร่ังเศส และเยอรมนี อยูใ่นระหว่างการพิจารณารับรองเพ่ิมจาก WHO/EMA** 

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

ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นกัท่องเท่ียวตอ้งมี “EU Digital COVID Certificate” เพ่ือแสดงในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึง
ภตัตาคาร, โรงแรม, รถขนส่งสาธารณะ, รถไฟ, และตามพิพิธภณัฑต่์างๆอีกดว้ย ทางบริษทัฯทวัร์จะจดัท าให้ทุกท่าน 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

30 ธ.ค. 64 – 07 ม.ค. 65 124,000.- 112,000.- 102,000.- 19,000.- 9,000.- -29,000/-23,000 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

(ข้อจ ากัดของโรงแรมในเขตสกีรีสอร์ทในสวติเซอร์แลนด์ ต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 คืน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 สวติฟรังค์ตอ่ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสวติเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าตรวจ PCR / RAPID ANTIGEN / ETC. ที่แสดงผลเป็นลบ หากประเทศสวติเซอร์แลนด์ออกกฎให้

นักท่องเที่ยวต้องท าการตรวจก่อนเข้าประเทศ หรือ ระหว่างการท่องเที่ยวภายในสวติเซอร์แลนด์ (อยู่ใน
ระหว่างการพจิารณา ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

หมายเหตุ      ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, 
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทัวร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อันสดุวสิยัอาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, 
การลา่ช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ รวมถึงการถกูปฏิเสธการ
เข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้
ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจ
รับผดิชอบได้ 
หมายเหตุ     โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั
เดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรมแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับบริษัท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้

บ้านหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิ ทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้เดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดั
จ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดนิทาง และ 30 วนัก่อน
การเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม)  
หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน  / เทศกาลสงกรานต์ 
 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดนิทาง  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
หกั 50% ของคา่ทวัร์ 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของคา่ทวัร์ 
หกั 75%  ของคา่ทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดนิทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมา

แทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่
คือคา่วีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทาง
สถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้เดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบลว่งหน้า
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น
สดุวสิยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย และ 60 

วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / 
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

คา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


