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สวติเซอร์แลนด์-อติาล ี8 วนั 
ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึน้ยอดเขาทิตลสิ-ทะเลสาบลูกกาโน่-โคโม่ 

มิลาน-ล่องเรือเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม 



พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     
วันแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  
22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเขำ้ท่ี 8-9 สำยกำรบินเอมิเรตส์ 

(EK) เจำ้หนำ้ท่ีจำกบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีสองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูริค – ลูเซิร์น 

01.05 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองซูริค โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/EK087 
  *** แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ *** 
12.25 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง สนำมบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์หลงัผำ่นพิธีกำร

ตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้…ถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียสิ์งโต 
(LION MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนำ้ผำของภูเขำในเมืองเป็นสัญลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหำร
รับจำ้งชำวสวิสซ่ึงท ำงำนเป็นทหำรรักษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินขำ้ม
สะพำนไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม
ตลอดทอดตวัขำ้มแม่น ้ำ รุซซ์ (REUSS) อำยเุก่ำแก่กวำ่ 400 ปี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสวิส…
อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ชั้นน ำของสวิสตำมอธัยำศยั อำทิ นำฬิกำชั้นน ำ ผำ้ลูกไมส้วิส ช็อคโก
แลต มีดพบัวิคทอเรีย นำฬิกำกุ๊กกู ฯลฯ  

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสามของการเดินทาง     น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาทิตลสิ-ลูกาโน่ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเก้ิลเบิร์ก เพื่อน ำท่ำน นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ขึ้นสู่ ยอดเขำทิตลิส ซ่ึงมีควำมสูง 

10,000  
ฟีตจำกระดบัน ้ำทะเล ใหท้่ำนไดส้นุกกบักำรเล่นหิมะและถ่ำยรูปบนยอดเขำ จนไดเ้วลำอนัสมควร 



น ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองตำกอำกำศทำงตอนใตข้องประเทศ เมืองลูกำโน่ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัควำม

สวยงำมบริเวณดำ้นหนำ้เมืองซ่ึงมีทะเลสำบและเทือกเขำตั้งตระหง่ำนอยู ่ถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  MOVENPIC HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง     มิลาน-เวนิส 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน เมืองเศรษฐกิจของประเทศอิตำลี น ำท่ำนถ่ำยรูปกับควำมยิ่งใหญ่ของ 
มหำวิหำรดูโอโม่ และท่ำนยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรปไดท่ี้บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิง
ช่ือดงั ไม่วำ่จะเป็น หลุยส์ กุชช่ี ปำดำ หลำยหลำยแบรนด์เนมมำกมำย    

 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวนิส เมืองท่ำท่ีมีช่ือเสียงมำนำนทำงดำ้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศอิตำลี ท่ีเรียกวำ่ รำชินีแห่งทะเลอำเดรียติก 

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  MERCURE MESTRE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



วันท่ีห้าของการเดินทาง     ล่องเรือเกาะเวนิส  - ปิซ่า 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ เพื่อล่องเรือสู่ เกำะเวนิส จำกนั้น เป็นกำรเดินเท่ียวชมยำ่นเมืองเก่ำท่ีเรียกวำ่ 

จตัุรัสซำนมำโค ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัสถำนท่ีส ำคญั อนุสำวรียว์ิคเตอร์เอมมำนูเอล(บิดำแห่งอิตำลี), 
สะพำนถอยหำยใจ, มหำวิหำรเซ็นตม์ำร์ค, จตุัรัสซำนมำโค และชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม หรือ จะนัง่
จิบกำแฟพร้อมฟังดนตรีแจ๊สตำมอธัยำศยั  (ท่ำนใดตอ้งกำรนัง่เรือกอนโดล่ำ กรุณำแจง้หวัหนำ้ทวัร์
ล่วงหนำ้ ค่ำเรือท่ำนละ 20 ยโูร นัง่ได ้6 ท่ำน)  

  
 ....น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปิซ่ำ ทำงดำ้นทิศตะวนั ซ่ึงติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  HOTEL GALILEEI หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีหกของการเดินทาง      ปิซ่า-กรุงโรม 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
น ำเดินทำงสู่ บริเวณจตุรัสคมัโป เพื่อใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัควำมมหศัจรรยข์อง หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ 
ซ่ึงเป็นหอระฆงัสูง 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ำยในจตุรัสคมัโป และท่ำนยงัไดถ้่ำยรูปกบั วิหำรแห่งเมืองปิซ่ำ 
และ โบสถส์ ำหรับท ำพิธีศีลจุมของศำสนำคริสต ์ซ่ึงสร้ำงในช่วงเวลำเดียวกนักบัหอเอน และใชหิ้น
อ่อนชนิดเดียวกนัทั้งหมด  

 
ไดเ้วลำ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงโรม   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงโรม ระหวำ่งทำงพกัผอ่นตำมอธัยำศยั เพลิดเพลินกบัทศันียภำพอนั

สวยงำมของสองขำ้งทำงตลอดกำรเดินทำง 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง       กรุงโรม – ประเทศไทย 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรัฐวำติกนั เพื่อชมควำมยิง่ใหญ่และสวยงำมของ มหำวิหำรเซนตปี์เตอร์ 
ศูนยก์ลำงของคริสตจกัรด์ิ จำกนั้นน ำท่ำนไปถ่ำยรูปควำมส่ิงมหศัจรรยข์องคนโรมนัไดส้ร้ำงไวน้ัน่
คือ สนำมกีฬำโคลอสเซ่ียม สถำนท่ีใชป้ระลองยทุธอนัยิง่ใหญ่ในยคุรุ่งเรือง  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้ำพุเทรว่ี (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ซ่ึงเป็นแลนมำร์คท่ี
สวยงำม นกัท่องเท่ียวทุกคนมำท่ีน่ีจะตอ้งไดมี้กำรโยนเหรียญทิ้งไวท่ี้น่ีถึงสำมเหรียญดว้ยกนั และ 
ต่อจำกนั้นใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงบริเวณยำ่นบนัไดสเปน ของกรุงโรม ณ บริเวณ ถนนเวียคอนดอทติ . 

 

 
.น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลบั สู่ ประเทศไทย 

20.50 น.       ออกเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK096/EK372  
***แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ***  

วันท่ีแปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ….. 
**********  

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทั้ งน้ีทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำม
ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 



 
อตัราค่าใช้จ่าย   

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 4 ก.พ.   
4-11 ก.พ. / 11-18 ก.พ. / 25 ก.พ. -4 มี.ค.   
4-11 มี.ค. / 11-18 มี.ค. / 18-25 มี.ค.  
25 มี.ค.-1 เม.ย. 

94,900.- 

15,900.- 
 

8-15 เม.ย. /9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 
11-18 เม.ย. 

104,900.- 

1-8 เม.ย. /15-22 เม.ย. / 22-29 เม.ย.  
29 เม.ย.-6 พ.ค. / 28 พ.ค.-4 มิ.ย. / 4-11 มิ.ย. 18-25 
มิ.ย. / 25 มิ.ย.-2 ก.ค. / 9-16 ก.ค.  
23-30 ก.ค. /6-13 ส.ค. / 20-27 ส.ค.  
3-10 ก.ย. /17-24 ก.ย.24 ก.ย.-1 ต.ค.  
1-8 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  
22-29 ต.ค. / 5-12 พ.ย. / 19-26 พ.ย. 
26 พ.ย.-3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค. / 11-17 ธ.ค. 

94,900.- 

24 - 31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.  104,900.- 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า** 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น(ในกรณีมีควำมประสงค์

อยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใชจ่้ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรม  
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. ค่ำวีซ่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มี

ค่ำใชจ่้ำย 
เกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเท่ำนั้น) 



8. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี)  
9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง  
10. ค่ำทิป 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสือเดินทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ้ำหนกัเกิน 
จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ช้ิน, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้  
3. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 
4. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืน ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท์,ค่ำซักรีด,มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่ำบริกำรพิเศษ 
ต่ำง ๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง  
7. ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ เก่ียวกบัโควิด 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทาง
ระหว่างบริษัทและลูกค้า*** 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณำจองก่อนล่วงหนำ้ พร้อมช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัจอง มิฉะนั้นทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคำ้รำยต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง  หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำร
เดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงเก็บค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวนทุกกรณี 
- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำทวัร์เตม็จ ำนวนตำม

รำคำทวัร์  



- กรณียืน่วีซ่ำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้
ทำงบริษทัฯ  

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิ่มเติมจำกทำง
บริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ำมท่ีทำงสำยกำรบินใหร้ะบุขอ้ควำม

ตำมเง่ือนไข 
สำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสำย
กำรบินและบริษทัต่ำงประเทศ) ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำ
ตัว๋ หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยืน่วีซ่ำ
แลว้  
หมายเหตุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้
เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี
ท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
- เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 
ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภำวะอำกำศ 
และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั…. 
- หลงัจำกท่ีมีกำรจองทวัร์และไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทั
หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุ
ไวท้ั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ 
เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและ
อ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลืมไวร้ะหวำ่งกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 



• กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำม
ทำง 

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ท่ำน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
• เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้ 
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพื่อให้อยูใ่น

ดุลพินิจของ 
สถำนฑูต เร่ืองวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ เม่ือ
ท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 
• กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร 

และถึงแมว้ำ่ 
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดั

หมำย และ 
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก
สถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยืน่วีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำ จะอยูใ่น

ดุลพินิจของ 
ทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซ่ึงอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 

ใน 
กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่



กบัสภำวะอำกำศ และเหตุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 
ควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ลูกคำ้ท่ีเคยเดินทำงแลว้มีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรัก

เกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ด่ืมสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผูอ่ื้น เอำแต่ใจตนเอง 
หรือถือวำ่มำกลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นให้ก่อนควำมวุน่วำนในทวัร์ฯลฯ (เพื่อควำมสุขของผูเ้ดินทำง
เป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพื่อควำมปลอดภยั / เวน้

มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ 

ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหำ

ขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ท่ำนท่ีจะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่ทวัร์

นั้นๆ  
ยนืยนักำรเดินทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สำมำรถ
รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน  
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหวำ่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดั
จ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 



 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั 

อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั 
ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล 
สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของ
เท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกับสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถึงผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล 
เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกันอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ี
รับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่ำงประเทศ 
มิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎิบติัตำมกฎระเบียบดำ้น
กำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่
คืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้ง
ปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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