
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 25726 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีต่รวจสอบ( 

สวติเซอรแ์ลนด-์ฝร ัง่เศส 8 วนั 

ซูรคิ-น ้ำตกไรน์-ลูเซิรน์-อนิเทอลำเกน้-หมู่บำ้นกลนิเดลวำลด ์

ยอดเขำชิลธอรน์เจมสบ์อนด0์07-กลอมำร-์ปำรีส 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     



วนัแรกของกำรเดินทำง          ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท่้ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง        ประเทศไทย - ซูริค - น ้ำตกไรน์ - ลูเซิรน์ 

02.00 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซูริค โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK377/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ *** 

13.20 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซูริค (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ ….… 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กม.)...เมอืงที่

สวยงำม และยงัคงทศันียภำพของธรรมชำติทีง่ดงำมของสถำนที่ต่ำงๆใน

ประวตัศิำสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถู้กท ำลำยไป น ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ 

และควำมสวยงำมของ น ำ้ตกไรน ์น ำ้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้ำนไดช้ื่นชม

ธรรมชำต ิและถ่ำยรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ….… 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (118 กม.)...น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียส์งิโต (LION 

MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่

ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝรัง่เศส …น ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด

ของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแม่น ำ้ รุซซ ์(REUSS) 

อำยุเก่ำแก่กว่ำ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…อิสระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศยั 

อำท ินำฬกิำชัน้น ำ ผำ้ลูกไมส้วสิ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ  

  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     ลูเซิรน์ - หมู่บำ้นกลนิเดลวำลด ์- อนิเทอลำเกน้ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บำ้นกลนิเดลวำลด ์(GRINDELWALD VILLAGE) (90 กม.)...หมู่บำ้นในหุบเขำ

สวยดุจภำพวำดทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั มสีถำนที่ต ัง้อยู่บนเทอืกเขำแอลป์บริเวณตอนกลำงของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่อยู่ในบริเวณตอนกลำงของประเทศหมู่บำ้นแห่งนี้ต ัง้อยู่ตนีเขำของภูเขำไอเกอร ์ เป็น

หมู่บำ้นทีม่คีวำมหลำกหลำยแสดงถงึหมู่บำ้นแห่งธำรน ำ้แขง็ เป็นหมู่บำ้นเลก็ทีส่วยงำมและมเีอกลกัษณ์ของ

ควำมเป็นธรรมชำตอินัสมบูรณ์ซึ่งมกีลิน่อำยของเทอืกเขำแอลป์ที่น่ำดงึดูด…. 



 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงอินเทอรล์ำเกน้ (INTERLAKEN) (22 กม.).....เมอืงตำกอำกำศสวยงำมพรอ้ม

ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมอืงท่ำมกลำง เทอืกเขำนอ้ยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไดเ้หน็เขำจงุเฟรำอนัลอืชื่อ 

(ขึ้นอยู่กบัสภำพดนิฟ้ำอำกำศ) นำฬกิำดอกไม ้สถำนคำสโิน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่ำงที่

หลำยคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  THE HEY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง      อนิเทอลำเกน้ - ยอดเขำชิลธอรน์ - กลอมำร ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนี STECHELBERG (20 กม.)...เพือ่น ำท่ำน

นัง่เคเบิ้ลคำรสู่์ ยอดเขำชิลธอรน์  (SCHILTHORN) ซึง่เป็นยอดเขำ

ทีม่คีวำมสูง 2,970 เมตรจำกระดบัน ำ้ทะเลระหว่ำงอยู่ในกระเชำ้เรำ

สำมำรถชมววิทวิทศันร์อบดำ้นไดอ้ย่ำงเพลดิเพลนิ ยอดเขำชิลธอรน์

เป็นทีรู่จ้กัขึ้นมำเนื่องจำกใชเ้ป็นสถำนที่ถ่ำยท ำหนงัเรื่อง เจมส์

บอนด0์07ตอน ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนนัง่เคเบิ้ลคำรก์ลบัลงมำดำ้นลำ่ง... น ำท่ำน ชมหมู่บำ้นเมอเรน (MURREN) (หมู่บำ้นริมหนำ้ผำทีไ่ดข้ึ้น

เร่ืองควำมสวยงำมที่สุดในสวติเซอรแ์ลนด ์) ถอืเป็นหมู่บำ้นทีค่นสวสิฯต่ำงบอก

ว่ำทีน่ี่สวยยงักบัสรวงสวรรค ์หำกอำกำศดีทอ้งฟ้ำแจ่มใสไม่มหีมอก บดบงัท่ำน

สำมำรถชม 3 ยอดขนุเขำที่ต ัง้ตระหงำ่นเหนือหมู่บำ้นเมอเรน คือยอดเขำ 

EIGER,MONCH,JUNGFRAU  

แลว้น ำท่ำนกลบัสู่ เมอืงเลำเทริน์บรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)   

เพือ่เดนิทำงต่อสู่ เมอืงกลอมำร ์(COLMAR) 

(230 กม.)..... เมอืงเลก็ๆอนัเป็นเมอืงบำ้นเกิดของ จติรกร

และช่ำงแกะ พมิพม์ำรต์นิ โชนเกำเออร ์และประตมิำกรเฟร

เดริก โอกุสต ์ บำรต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุสำวรียเ์ทพเีสรีภำพ 

เป็นเมอืงทีม่ี ควำมโรแมนติก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 



วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง      กอลมำร ์- ปำรีส 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำน ชมเมอืงกอลมำร ์ดนิแดนแห่งควำมงำม ทีม่ตีกึรำบำ้นช่องสวยงำม มจีดุเด่นอยู่ที่ควำมงำมของดอกไมท้ีม่ี

อยู่ท ัว่เมอืง จดัเป็นอีกเมอืงที่ถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวำมโรแมนติก จนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ ลติเติ้ลเวนิซ

ปจัจบุนัเมอืงเก่ำแก่แห่งนี้ไดก้ลำยเป็นเมอืงทีน่่ำมำเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะ

สถำปตัยกรรม และบรรยำกำศของเมอืงโบรำณมบีำ้นเรือนที่สวยงำม และไดร้บักำรดูแลรกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ี

บำ้นเรือนแบบนี้ เรียกว่ำ COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมนั) เป็นบำ้นครึ่งไมซุ้ง

ซึง่เป็นแบบบำ้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ ัว่ไปในแควน้อลัซำส ลกัษณะพเิศษของบำ้นจะขึ้นโครงบำ้นดว้ยไม ้

ท ัง้หลงัรวมทัง้หลงัคำก่อน  

  
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ กรุงปำรีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส มหำนครทีเ่ป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจของยุโรปในยุคลำ่

อำณำนิคม….  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง      พระรำชวงัแวรซ์ำยน์ - ปำรีส 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น ำท่ำน เขำ้ชมภำยใน พระรำชวงัแวรซ์ำยนท์ีย่ิ่งใหญ่และสวยงำมในแต่ละหอ้ง ( เขำ้แบบ VIP ไม่ตอ้งไปรอคิว

นำน และ มไีกดว์งับรรยำยประวตัศิำสตร)์….ผ่ำนชม ประตูชยันโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่ำนถนน

ชองป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีผู่ค้นหลงไหลในแฟชัน่ท ัว่โลกตอ้งมำเยอืนแห่งอนำคตดว้ยเครื่องเลน่

อนัทนัสมยั STAR TOUR หรือชมภำพยนต ์360 องศำทีจ่ดัแสดงไวอ้ย่ำงน่ำชม  

  
น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หนึ่งในสญัลกัษณ์ส ำคญัของประเทศฝรัง่เศส โดยหอนี้จดั

ว่ำเป็นสญัลกัษณ์แห่งอนุสำวรียท์ีสู่งที่สุดในโลก  



 
น ำท่ำนชมววิทวิทศันท์ีส่วยงำมที่สุดของมหำนครปำรีสแบบพำโนรำมำรอบทศิทำงของหอไอเฟล (EIFFEL 

TOWER) ผ่ำนชมจตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ทีม่ ีเสำโอเบลสิก ์(OBELISK) ทีน่โป

เลยีนน ำมำจำกวหิำรในลกัซอรข์องประเทศอียปิต ์เมือ่คร ัง้ทีน่โปเลยีนพชิิตอยีปิต ์ไดต้ ัง้ตระหงำ่นอยู่ยงัลำน

ประหำรชวีติผูต่้อตำ้นกำรปฏวิตัิ และสถำนที่ต ัง้เครื่องกิโยตนิประหำรพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระนำงมำรีองั

ตวัเน็ต  

 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือเพือ่ลอ่งเรือ ชมควำมสวยงำม ของสถำนทีส่  ำคญัคู่บำ้นคู่เมอืงริมสองฝัง่แม่น ำ้แซน 

ผ่ำนชมควำมงดงำมของโบรำณสถำนและอำคำรเก่ำแก่ สรำ้งขึ้นตำมสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บักำร

อนุรกัษดู์แลเป็นอย่ำงด ีตลอดทำงท่ำนจะไดค้วำมประทบัใจกบัควำมสวยงำมของทศันียภำพที่ร่วมกนัสรรสรำ้ง

ใหน้ครปำรีส ชื่อว่ำเป็นนครทีม่คีวำมงดงำมทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทีน่ ำ้ในแม่น ำ้แซนขึ้นสูงกว่ำปกติ

หรือมเีหตกุำรณ์สุดวสิยั เช่น กำรนดัหยุดงำน เป็นตน้ รำยกำรล่องแม่น ำ้แซนอำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได)้  

  
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ DUTY FREE รำ้นคำ้ที่มำกมำยดว้ยสนิคำ้ช ัน้น ำจำกแบรนดด์งั ในรำคำปลอดภำษี ไม่ว่ำจะ

เป็นน ำ้หอม เคร่ืองส ำอำง นำฬกิำ เคร่ืองประดบั และอื่นๆ อีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ARMANI, CALVIN 

KLEIN, BURBERRY, DIOR และอกีหลำยแบรนดใ์หเ้ลอืกซื้อ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง     ปำรีส - ประเทศไทย 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 อสิระใหท่้ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั   

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบั สู่ ประเทศไทย 



21.55 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK076/EK372 

***แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ *** 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง              ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะยดึถอืควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย   

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวเพิ่ม 

1-8 เม.ย.   

31 พ.ค.-7 มิ.ย.   

26 มิ.ย.-3 ก.ค. / 17-24 ก.ค.  

22-29 ส.ค. / 13-20 ก.ย. / 8-15 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.- 15,900.- 

28 ธ.ค. 2023 – 4 ม.ค. 2024 105,900.- 

**ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำง และคำ่วีซ่ำ** 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้ 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทยีบเท่ำ ( 4 ดำว)   

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ้่ำย 

เกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง  

10. ค่ำทปิ 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกินจำก 



ทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั , ค่ำกระเป๋ำ

เดนิทำงหรือของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่น ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรีด,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่ำบริกำร

พเิศษต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณำอำ่นเงื่อนไขและหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้*** 

เงื่อนไขกำรจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรือยกเลกิกำรเดินทำงโดย

เหตจุ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่  

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเก็บค่ำมดัจ ำเต็มจ ำนวนทุกกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบริษทัฯ  

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ หรือค่ำตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบริษทัฯอีกครัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมที่ทำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข 

สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่ำงประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิและ

บริษทัต่ำงประเทศ) ท ัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ หรือค่ำตัว๋เครื่องบนิ 

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำกรณีที่ท่ำนยื่นวซี่ำแลว้  

หมำยเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกิดจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตให ้

เดนิทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร 

(เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 



- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคำ้

ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกที่มกีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัหรือช ำระโดยตรง

กบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลมืไวร้ะหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำมทำง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ทำงบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสทิธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เร่ืองวซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบริษทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิ

มดัจ ำหรือท ัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำน

รบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

• กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ 

ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิม่เติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยื่นวซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัิวซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 



กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤติไม่น่ำรกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ื่น เอำแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ำมำ

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุ่นวำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ้่ำยนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหว่ำงขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหว่ำงวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้

หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

• หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำน

เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

  



 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง ท ัง้นี้

ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตุหรือควำมเสยีหำยทีเ่กิดจำกโรงแรมทีพ่กั ยำนพำหนะ,  อนัเนื่องจำกอบุตัเิหตรุวมถงึ

ภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วนิำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมอืง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน

เงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบนิ, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนกำรถูก

ปฏเิสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถงึผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศ

ไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต) ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถงึในระหว่ำง

กำรเดินทำงท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตำมเงื่อนไขที่บริษทัฯ  ที่

รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดินทำง

ออก หรือ เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อ

เฉพำะพื้นที่มกีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้น

กำรเดินทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ท ัง้นี้กำร

ขอสงวนสทิธิดงักล่ำว บริษทั จะยดึถอืและค ำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูม้เีกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็น

ส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

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

