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สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร ั�งเศส 8 วนั
ซูรคิ-นํ �าตกไรน-์ลเูซริน์-อนิเทอลาเกน้-หมูบ่า้น

กลนิเดลวาลด์



ยอดเขาชลิธอรน์-กลอมาร-์ปารสี
กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั

และคา่ใชจ้า่ยโควดิทั �งในประเทศไทยและประเทศตามรายการทวัร์

วนัแรกของการเดนิทาง          ประเทศไทย
22.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ทาง

เขา้ที� 8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ จะ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึ�นเครื�อง

วนัที�สองของการเดนิทาง ประเทศไทย-ซูรคิ-นํ �าตกไรน-์
ลเูซริน์
01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงซรูคิ โดย สายการบนิเอมเิรตส์ เที�ยวบนิที�
EK385/EK087

*** แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดไูบ ***
12.25 น. (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซรูคิ (ZURICH) ประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้
….…
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน์ (STEIN AM RHEIN) (55
กม.)...เมอืงที�สวยงาม และยงัคงทศันยีภาพของธรรมชาตทิี�งดงาม
ของสถานที�ตา่งๆในประวตัศิาสตร ์ที�ยงัอนุรักษ์ไว ้และมไิดถ้กู
ทําลายไป นําทา่นชมความยิ�งใหญ ่และ
ความสวยงามของ นํ�าตกไรน์ นํ�าตกที�ใหญ่
ที�สดุในทวปียโุรป ใหท้า่นไดช้ื�นชม
ธรรมชาต ิและถา่ยรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ ….…
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลเูซริน์
(LUCERNE) (118 กม.)...นําทา่นถา่ยรปูคู่
กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION
MONUMENT) ซึ�งแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา
ของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึ



ถงึทหารรับจา้งชาวสวสิซึ�งทํางานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้
หลยุสท์ี� 16 แหง่ฝรั�งเศส …นําทา่นเดนิขา้มสะพานไมท้ี�มชี ื�อเสยีง
ที�สดุของลเูซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึ�งเป็นสะพานไมท้ี�มี
หลงัคาคลมุตลอดทอดตวัขา้มแมนํ่�า รซุซ์ (REUSS) อายเุกา่แก่
กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง
สนิคา้ชั �นนําของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาชั �นนํา ผา้ลกูไมส้วิ
ส ชอ็คโกแลต มดีพับวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊ก ูฯลฯ

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พัก GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเทา่
วนัที�สามของการเดนิทาง ลเูซริน์-หมูบ่า้นกลนิเดลวาลด-์อนิ
เทอลาเกน้
เชา้รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกลนิเดลวาลด์
(GRINDELWALD VILLAGE) (90 กม.)...หมูบ่า้นในหบุเขาสวยดจุ
ภาพวาดที�มชีื�อเสยีงโดง่ดงั มสีถานที�ตั �ง
อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์บรเิวณตอนกลาง
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึ�งอยูใ่น
บรเิวณตอนกลางของประเทศหมูบ่า้น
แหง่นี�ตั �งอยูต่นีเขาของภเูขาไอเกอร์
เป็นหมูบ่า้นที�มคีวามหลากหลายแสดง
ถงึหมูบ่า้นแหง่ธารนํ�าแข็ง เป็นหมูบ่า้นเล็กที�สวยงามและมี
เอกลกัษณข์องความเป็นธรรมชาตอินัสมบรูณซ์ึ�งมกีลิ�นอายของ
เทอืกเขาแอลป์ที�น่าดงึดดู….

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN)

(22 กม.).....เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่
กลางเมอืงทา่มกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทา่น
จะไดเ้ห็นเขาจงุเฟราอนัลอืชื�อ (ขึ�นอยูก่บัสภาพดนิฟ้าอากาศ)
นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนี�แหละคอื สวสิฯ แบบสดุ
สดุ อยา่งที�หลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผัส

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พัก INTERLAKEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่



วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง อนิเทอลาเกน้-ยอดเขาชลิธอรน์-
กลอมาร์
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

โรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู่ สถานี
STECHELBERG (20 กม.) เพื�อนําทา่น
นั�งเคเบิ�ลคารส์ู่ ยอดเขาชลิธอรน์
(SCHILTHORN) ซึ�งเป็นยอดเขาที�มคีวาม
สงู 2,970 เมตรจากระดบันํ�าทะเลระหวา่งอยูใ่นกระเชา้เราสามารถ
ชมววิทวิทศันร์อบดา้นไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ ยอดเขาชลิธอรน์เป็นที�
รูจั้กขึ�นมาเนื�องจากใชเ้ป็นสถานที�ถา่ยทําหนังเรื�อง เจมสบ์อนด์
007ตอน ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นนั�งเคเบิ�ลคารก์ลบัลงมาดา้นลา่ง... นําทา่น ชมหมูบ่า้นเม

อเรน (MURREN) (หมูบ่า้นรมิหนา้ผาที�ไดข้ ึ�นเรื�องความสวยงาม
ที�สดุในสวติเซอรแ์ลนด ์) ถอืเป็นหมูบ่า้นที�คนสวสิฯตา่งบอกวา่ที�นี�
สวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดทีอ้งฟ้าแจม่ใสไมม่หีมอก
บดบงัทา่นสามารถชม 3 ยอดขนุเขาที�ตั �งตระหงา่นเหนอืหมูบ่า้นเม
อเรน คอืยอดเขา EIGER,MONCH,JUNGFRAU แลว้นําทา่น
กลบัสู่ เมอืงเลาเทริน์บรนุเน่น (LAUTER BRUNNEN) เพื�อ
เดนิทางตอ่สู่ เมอืงกลอมาร์ (COLMAR) (230 กม.).....เมอืงเล็กๆ
อนัเป็นเมอืงบา้นเกดิของ จติรกรและชา่งแกะพมิพม์ารต์นิ โชน
เกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบ
อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงที�มคีวามโรแมนตกิ

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พัก COLMAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที�หา้ของการเดนิทาง กอลมาร-์ปารสี
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่น ชมเมอืงกอลมาร์ ดนิแดนแหง่ความ
งาม ที�มตีกึราบา้นชอ่งสวยงาม มจีดุเดน่อยูท่ี�
ความงามของดอกไมท้ี�มอียูท่ั�วเมอืง จัดเป็น



อกีเมอืงที�ถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงที�มคีวามโรแมนตกิ จนไดรั้บการขนาน
นามวา่ ลติเติ�ลเวนซิปัจจบุนัเมอืงเกา่แกแ่หง่นี�ไดก้ลายเป็นเมอืงที�
น่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรั�งเศส เป็นเมอืงที�มลีกัษณะ
สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมอืงโบราณมบีา้นเรอืนที�สวยงาม
และไดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีบา้นเรอืนแบบนี� เรยีกวา่
COLOMBAGE (ฝรั�งเศส) หรอื FACHWERKHAUS (เยอรมนั)
เป็นบา้นครึ�งไมซ้งุซึ�งเป็นแบบบา้นที�เป็นเอกลกัษณแ์ละเห็นได ้
ทั�วไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึ�นโครงบา้นดว้ย
ไมท้ั �งหลงัรวมทั �งหลงัคากอ่น

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ กรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝรั�งเศส มหานคร

ที�เป็นศนูยก์ลางอํานาจของยโุรปในยคุลา่อาณานคิม….
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พัก PARIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่
วนัที�หกของการเดนิทาง ปารสี-ปารสี
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ผา่นชม ประตชูยันโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) ผา่นถนนชอง
ป์เอลเิซ ่(CHAMPS ELYSEES) ที�ผูค้นหลงไหลในแฟชั�นทั�วโลก
ตอ้งมาเยอืนแหง่อนาคตดว้ยเครื�องเลน่อนัทนัสมยั STAR TOUR

หรอืชมภาพยนต ์360 องศาที�จัดแสดงไวอ้ยา่งน่า
ชม
นําทา่นถา่ยภาพคูก่บัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER)
หนึ�งในสญัลกัษณสํ์าคญัของประเทศฝรั�งเศส โดย
หอนี�จัดวา่เป็นสญัลกัษณแ์หง่อนุสาวรยีท์ี�สงูที�สดุใน
โลก

นําทา่นชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามที�สดุของมหานครปารสีแบบพา
โนรามารอบทศิทางของหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ผา่นชม
จัตรัุสคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ที�ม ีเสา
โอเบลสิก ์(OBELISK) ที�นโปเลยีนนํามาจากวหิารในลกัซอรข์อง
ประเทศอยีปิต ์เมื�อครั �งที�นโปเลยีนพชิติอยีปิต ์ไดต้ั �งตระหงา่นอยู่
ยงัลานประหารชวีติผูต้อ่ตา้นการปฏวิตั ิและสถานที�ตั �งเครื�อง
กโิยตนิประหารพระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมารอีงัตวัเน็ต 



เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่เรอืเพื�อลอ่งเรอื ชม

ความสวยงาม ของสถานที�สําคญั
คูบ่า้นคูเ่มอืงรมิสองฝั�งแมนํ่�าแซน ผา่นชม
ความงดงามของโบราณสถานและอาคาร
เกา่แก ่สรา้งขึ�นตามสไตลข์องศลิปะเรอ
เนสซองส ์ซึ�งไดรั้บการอนุรักษ์ดแูลเป็นอยา่งด ีตลอดทางทา่นจะ
ไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันยีภาพที�รว่มกนัสรร
สรา้งใหน้ครปารสี ชื�อวา่เป็นนครที�มคีวามงดงามที�สดุแหง่หนึ�งของ
โลก (ในกรณีที�นํ�าในแมนํ่�าแซนขึ�นสงูกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณ์
สดุวสิยั เชน่ การนัดหยดุงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมนํ่�าแซนอาจ
จะไมส่ามารถดําเนนิการได)้
อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้ DUTY FREE รา้นคา้ที�มากมายดว้ยสนิคา้ชั �น
นําจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษี ไมว่า่จะเป็นนํ�าหอม
เครื�องสําอาง นาฬกิา เครื�องประดบั และอื�นๆ อกีมากมาย ไมว่า่จะ
เป็น ARMANI, CALVIN KLEIN, BURBERRY, DIOR และอกี
หลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื�อ

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พัก PARIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่
วนัที�เจ็ดของการเดนิทาง ปารสี-ประเทศไทย
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื�อเดนิทางกลบั สู่
ประเทศไทย

15.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส์
เที�ยวบนิที� EK074/EK384

***แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดไูบ ***
วนัที�แปดของการเดนิทาง           ประเทศไทย
12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…..

**********



หมายเหตกํุาหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม

ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั

อตัราคา่ใชจ้า่ย (10 ที�น ั�งคอนเฟิรม์เดนิทาง)

วนัที�เดนิทาง ผูใ้หญ ่(พกั
หอ้งคู)่

พกัเดี�ยว
จา่ยเพิ�ม

8-15 ส.ค. / 22-29 ส.ค. /
28 ส.ค.-4 ก.ย.
8-15 ก.ย. / 18-25 ก.ย. /
25 ก.ย.-2 ต.ค.
2-9 ต.ค. / 9-16 ต.ค. /
16-23 ต.ค.
23-30 ต.ค. / 6-13 พ.ย.
/ 20-27 พ.ย.
27 พ.ย.-4 ธ.ค. / 4-11 ธ.
ค. / 11-18 ธ.ค.

74,900.- 8,900.-

28 ธ.ค. 2022 – 4 ม.ค.
2023 84,900.- 11,900.-

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ�นราคา
ของภาษนํี �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่**

อตัรานี�รวม
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

กรุป๊เทา่นั�น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่



จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นสําหรับการ
เปลี�ยนแปลง)
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย

ยโุรป
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ ( 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ
6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ
7. คา่วซีา่เชงเกน้ (หากสถานทตูไดกํ้าหนดการยื�นวซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใด
ไมส่ามารถมาตามกําหนดได ้กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ย

เกดิขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นั�น)
8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบ

ถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 
9. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วม

ทปิมคัคเุทศก)์ 
10. คา่ทปิ

อตัรานี�ไมร่วม
1. คา่ธรรมเนยีมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ี�ไมไ่ดถ้อื
หนังสอืเดนิทางของไทย

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี,
คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด
เกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ�น, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย
จากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบ
กํากบัภาษี

4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�น
ราคา 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�น ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ คา่
อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่ง ๆ

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิ
ดว้ยตวัทา่นเอง 



7. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกี�ยวกบัโควดิ

***กรณุาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่น
ไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้***

เง ื�อนไขการจอง
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจํา ทา่นละ 30,000 บาท

ภายใน 24 ชั�วโมงนับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะขอรับ
ลกูคา้รายตอ่ไป
เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื

ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่น
ไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�
การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบั
เปลี�ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลกิการเดนิทาง
- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจําเต็มจํานวนทกุกรณี
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนั
เดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทวัร์

- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น)
และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใช ้
จา่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ
หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุป๊อ
อกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั �งนงึ)

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ตามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไขสายการบนินั�น ๆ เพื�อจะ
ไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใช ้
จา่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�ว หรอืคา่ตั�ว



เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร
ยื�นวซีา่กรณีที�ทา่นยื�นวซีา่แลว้

หมายเหต ุ
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนั
เกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุ
งาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ
ประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสาร
ภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�น
ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น…โปรแกรมและราย
ละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะ
อากาศ
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ
คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั….
- หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจําทวัรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะ
เป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทาง
บรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ได ้
ระบไุวท้ั �งหมด
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้ง
มคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง
และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา
เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มี
ปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�น
อยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น



● กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทาง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น

● กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการ
หา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 
● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�

ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30
ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่
หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ
● บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

● บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้

● เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�
การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี
● กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกู
บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด
ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของ
เอกสารวซีา่
● การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง
● หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯ ขอความ

รว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ



โปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิท
ฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั
● ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่

แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ
ทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ
จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี�
● เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของ
บรษัิทฯกอ่นทกุครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�น
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�น
อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย
ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทาง
เป็นสําคญั 
● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวาม
ประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่
เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผู ้
เดนิทางเป็นสว่นใหญ)่
● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจ
เกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภยั / เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์
● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายุ
ตํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น

จองทวัรเ์พื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะ
ไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น
● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุา
แจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทวัร ์เพื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั)

● ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรด
แจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยนัวา่ทวัรนั์�นๆ



ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้
ทวัรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
● ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12
ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับ
เปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความ
และเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้
● หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair),
เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะ
เวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้
ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคี

วามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�
ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิ
ประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใน
อบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ, อนัเนื�องจาก
อบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน,
การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื,
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ /
หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวาม
คุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผู ้
รว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/
หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความ
ประพฤติ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุ
โรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�ง



ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ
มกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและ
คํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรติ ซึ�งรว่ม
เดนิทางเป็นสําคญั

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็น
ผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั�งนี�”

หากสนจองกรณุาตดิตอ่
สอบถามผา่น Line กด ->

https://lin.ee/5nDHUO6
จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ชน่กนั ->

http://m.me/unithaitrip
หรอืโทร 02-234-5936

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



