
 

 

 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25721 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

สวติเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย 8 วนั 
ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก-ิวาดุส-ลคิเท่นสไตน์ 

ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 
ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน 



 

 

 
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 … 
 …เดินทำงถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียสิ์งโต (LION MONUMENT) 

ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนำ้ผำของภูเขำในเมืองเป็นสัญลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหำรรับจำ้งชำวสวิสซ่ึง
ท ำงำนเป็นทหำรรักษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินขำ้มสะพำนไมท่ี้มี
ช่ือเสียงท่ีสุดของ 

 ลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแม่น ้ำ รุซซ์ 
(REUSS) อำยเุก่ำแก่กวำ่ 400 ปี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสวิส…อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ชั้นน ำ
ของสวิสตำมอธัยำศยั อำทิ นำฬิกำชั้นน ำ ผำ้ลูกไมส้วิส ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอเรีย นำฬิกำกุ๊กกู 
ฯลฯ  

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 

 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง     นั่งรถไฟขึน้ยอดเขาริก ิ- ซุก - วาดุส รัฐลคิเท่นสไตน์ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟ เพื่อ นัง่รถไฟไต่เขำขึ้นสู่ ยอดเขำริกิ (รำชินีแห่งขนุเขำ) ตำมฉำก

ละครอยำ่ลืมฉนั ท่ำนจะไดเ้ห็นควำมสวยงำมทศันียภำพรอบๆไดแ้ทบจะ 360 องศำ สัมผสักบัควำม
หนำวเยน็อนัแสนจะสุดแสนโรแมนติก เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จนไดเ้วลำ น ำ
ท่ำนลงจำกจำกยอดเขำ 

 

 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย ระหวำ่งทำงใหท้่ำนไดแ้วะชมควำมสวยงำมของเมืองท่ีมีค่ำครองชีพท่ีสูงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ณ เมืองซุก ชมควำมงำมของทะเลสำบแห่งเมืองซุก แลว้เดินทำงต่อสู่ เมืองวำดุส 
เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นท่ีตั้งของรัฐสภำแห่งชำติ....ชมยำ่นเมืองเก่ำท่ี
สวยงำมของรัฐลิคเท่นสไตน์ 

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง      ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัเส้นทำงอนัสวยงำม
สุดแสนโรแมนติก จนกระทัง่เดินทำงถึงเมืองฟุสเซ่น 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  



 

 

บ่ำย น ำท่ำนนัง่รถบสัทอ้งถ่ินขึ้นสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ถ่ำยรูปกบัควำมงดงำมอนัยิง่ใหญ่ของตวั
ปรำสำทท่ีสร้ำงโดยพระเจำ้ลุดวิคท่ี 2 และน ำท่ำนถ่ำยรูปวิวตวัอำคำรปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ณ 
สะพำนมำเรียนบรูค 

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีห้าของการเดินทาง      ฮอลสตัท-ซาลเบิร์ก 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองซำลเบิร์ก ไม่วำ่

จะเป็นกำรถ่ำยรูป บำ้นเกิดโมสำร์ท, สะพำนขำ้มแม่น ้ำซำลซำร์ค, สวนมิรำเบลสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์ the sound of music จนไดเ้วลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอลสตทั   

  
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยรูปควำมงดงำมของเมืองมรดกโลก ฮอลสตทั ชมควำมงำมของทะเลสำบ

ฮอลสตทั จำกนั้นเดินทำงขึ้นไป ณ จุดถ่ำยรูปของตวัเมืองท่ีสวยสดงดงำม และ ท่ำนสำมำรถชอ้ปป้ิง
สินคำ้ของท่ีระลึก ณ เมืองน้ีไดต้ำมอธัยำศยั .... 

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  SALZBURG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีหกของการเดินทาง      ซาลเบิร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุน 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย.... 

....อิสระถ่ำยรูปกบัปรำสำทฮอบบวร์ก อนัสวยงำม และอนุสำวรีย ์พระนำงมำเรียเทเรซ่ำ 



 

 

  
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำน เขำ้ชมพระรำชวงัเชิร์นบรุณ ชมห้องต่ำงๆอนัสวยสดงดงำมและยิง่ใหญ่ของรำชวงฮบับวร์ก

แห่งจกัรดินีมำเรียเทเรซ่ำ…ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัโรงละครโอเปร่ำ และ ไดช้อ้ปป้ิงบนถนนคำร์ท
เน่อร์สตรำเซ่ (KARNTNERSTRASSE) สุดปลำยถนน ท่ำนจะไดถ้่ำยรูปกบัโบสถป์ระจ ำกรุง
เวียนนำ โบสถเ์ซนทส์เตฟำน  

  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั AUSTRIA TRIEND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง      พระราชวังเบลวาแดร์ - ประเทศไทย 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวงัเบลวำแดร์ อีกพระรำชวงัของรำชวงศฮ์อฟบวร์ก ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูป
ดำ้นหนำ้และสวนท่ีสวยงำมของพระรำชวงั         

            
 จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลบั สู่ ประเทศไทย 
22.40 น.       ออกเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK128/EK384 ***แวะ

เปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ *** 

วันท่ีแปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

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

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทั้ งน้ีทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำม
ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 
 



 

 

อตัราค่าใช้จ่าย   

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

28 ม.ค. / 4, 11, 25 ก.พ.   
4, 11, 18, 25 ม.ีค. / 1, 15, 22, 29 เม.ย. 

95,900.- 

15,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 105,900.- 

29 พ.ค.-5 ม.ิย. 5-12 มิ.ย. / 19-26 มิ.ย.  
26 มิ.ย.-3 ก.ค. / 3-10 ก.ค. / 17-24 ก.ค.  
24-31 ก.ค. / 7-14 ส.ค. / 21-28 ส.ค. 
28 ส.ค.-4 ก.ย. / 4-11 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. 

95,900.- 

23-30 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 105,900.- 

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

อยูต่่อจะตอ้ง 
อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใชจ่้ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ ( 4 ดำว)   
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. ค่ำวีซ่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยืน่วีซ่ำเป็นคณะแลว้ 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 ้ำหนกัเกินจำก 
ทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ช้ิน, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, 
ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้  
3. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 
4. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืน ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท์,ค่ำซักรีด,มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่ำบริกำรพิเศษต่ำง 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 หรือค่ำ



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำม
เพิ่มเติมจำกทำงบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ำมท่ีทำงสำยกำรบินใหร้ะบุขอ้ควำม

ตำมเง่ือนไขสำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ดุลพินิจของสำยกำรบินและบริษทัต่ำงประเทศ) ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและ
ค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยื่นวีซ่ำแลว้  

 
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 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, 
การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต 
รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 



 

 

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