
 



 



 



 



 



 



 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

เลือกวันเดินทางเองได้เลย 25,900.- 

 
อัตราค่าบริการรวม 
1. รถรับ-ส่ง สนาบิน-โรงแรม 
2. โรงแรม 3 คืน พร้อม อาหารเช้า 
3. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 30,000 บาท) 
2. ค่าวีซา่เชงเก้น 
3. ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายแพ็กเกจทัวร ์
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูงา่ยขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมตัิวีซา่ได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้น
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเทา่นั้น) 

3. สําหรับผู้เดินทางทีศ่ึกษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเรือ่งการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  
4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับ
ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคํารอ้งขอวีซา่ และ
จํานวนหนา้หนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากวา่ 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉกีขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่ง
เติมใดๆ ในเล่ม  

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอียดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สัญญาการเดนิทาง
ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 



 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรอื
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านทาํการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุข้อ
แล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นสําคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชําระค่ามัดจําทัวรห์รือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบริษัท 

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทั ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมคีุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจใน
การให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจา้หน้าที่เชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ได้อย่างน้อย 30 
ท่าน( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าตอ้งการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เปน็แบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่
ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และ 
ถึงแม้ว่าทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวซี่า จะอยู่
ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรอืมีพฤติกรรมเป็นที่
รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจ
ตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุข
ของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มคีรรภ์เกนิ4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย 
/ เว้นมีใบรับรองแพทย์) 
 
 



 
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรอืไม่ขายทัวร์แกท่่านที่มีเด็กทารกอายุต่ํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง
บริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางทา่นอืน่ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซื้อทวัร์ เพือ่หา
ข้อสรุปร่วมกัน) 
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยัน
ว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยนั้นได้ 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแก้ไขปรับเปล่ียน - เมื่อท่านจองทัวรแ์ละชําระ
มัดจําแล้วหมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ
ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความป ระพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทา่นที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

 



 



 
 
 

ช่องทางการติดตอ่ 
- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 

- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

- หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

