
 

 

กำหนดการเดนิทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิดท้ังในประเทศไทย

และประเทศตามรายการทัวร์    



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ 

(EK) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรท่ีน่ัง

ขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - มิวนิค (เยอรมนี) - ฟุสเซ่น  

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 / 

EK049  *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ *.*.*.    

13.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี ….หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่าน ชมจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) 

ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเมื่อปี 

ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต 

ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ ่ท่ีตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน 

ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านน่ังรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่าน้ัน) 

ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความ

สวยงามของตัวปราสาทซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์… 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (114 กม.) เมือง

เล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ท่ีโอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่ง

แคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมือง

ขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ .... 

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมือง

เก่ากับย่านช้อปป้ิงสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) 

ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ ย่านเมือง

เก่าท่ียังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้น

ล่างและมีมุขย่ืนออกมาท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนส



ซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิ

แม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำ

เมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูง

จากต่างแดนหลายท่าน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก AUSTROTEL HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่   อินเทอร์ลาเก้น (สวิสเซอร์แลนด์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 ระหว่างทางผ่าน เมืองวาดุส (VADUZ) (172 กม.) รัฐลิกเตนสไตน์  เมืองแสนเหงาตั้งอยู่ริม

แม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย ... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (198 กม.) เมืองท่ีสวยงามขนาบข้าง

ด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้าและของท่ี

ระลึกจากประเทศสวิสฯ 

 นำท่านชมความสวยงามของเมือง 1 ในสามเมืองท่ี UNESCO ท่ีจัดให้เป็นเมืองมรดกโลก อิน

เทอร์ลาเก้น กริลเดอวาล เลาเทิร์นบรุนเน่น และให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มท่ี 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก CITTY OBERLAND HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ยอดเขาจุงฟราวน ์TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอร์วาลว์ เพื่อพาท่านน่ังกระเช้า

ไ อ เ ก อ ร์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส  ( EIGER EXPRESS) ขึ้ น สู่ ส ถ า นี  

EIGERGLETCHER ด้วยเวลาเพียง 15 นาที และต่อด้วยรถไฟขึ้นสู่  

ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้

สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมด้วยหิมะ 

จากน้ันอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์ 

บ่าย นำท่าน น่ังรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น 

ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 



นำท่านเดินทางสู่  เมืองลู เซิร์น  (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากน้ัน

ถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น 

ค่ำ รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ฟองดูว์  

ท่ีพัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ดีจอง - ปารีส - นั่งรถไฟด่วน TGV 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (327  กม.) 

เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV  

เดินทางถึง กรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ี

สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงาม

ของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของ

ศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอด

ทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ี

ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น 

การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ปารีส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความ

ย่ิงใหญ่อลังการของพระราชวังท่ีได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล , 

ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้อง

สันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันย่ิงใหญ่ของพระราชวังแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีต

พระราชวังลูฟว์ ชมความย่ิงใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชม

บริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลาน

ประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต … 

 ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นท่ีระลึก

จากมุมกว้างซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น 

น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

 อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟา

แยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, 

น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหอยเอสคาโกร์ สเต็ก 

ไวน์ 

ท่ีพัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด ปารีส - ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ...นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK074 / EK384   

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ 0020-0250 *.*.*. 

12.15 น.     (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 

****************************** 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 



อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 1 

ผูใ้หญ ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 2 

ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 ม.ิย. / 3-11 

ม.ิย.  17-25 ม.ิย. / 24 ม.ิย.-2 ก.ค. / 1-

9 ก.ค. / 15-23 ก.ค. / 29 ก.ค.-6 ส.ค. / 

5-13 ส.ค. / 19-27 ส.ค. / 26 ส.ค.-3 

ก.ย. / 2-10 ก.ย. / 16-24 ก.ย. / 30 

ก.ย.-8 ต.ค. / 7-15 ต.ค. / 14-22 ต.ค.  

80,900.- 

12,500.- 

21-29 ต.ค. 84,900.- 

28 ต.ค.-5 พ.ย. / 4-12 พ.ย.  

18-26 พ.ย. / 25 พ.ย.-3 ธ.ค. 

80,900.- 

2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค. 84,900.- 

24 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 90,900.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการ

เปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 



9. ค่าทิป 

อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง , ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 

**กรณุาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงนิมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงือ่นไข  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีี่

เมอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็ม

จำนวนตามราคาทัวร์  



- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัด

จำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำ

ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง

ไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ 

(ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูก

ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการ

เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

สำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัท ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสาย

การบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ



และร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด 

ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 

30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 

ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้

ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้

อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง

เอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะ

อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมา ณ ที่น้ี 



• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อน

ทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ

เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง

เป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญ

รบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวาน

ในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ 

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์

น้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน 

- เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้ว

ข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจำตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง

ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอก

อักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น

สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี

รับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่

ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทา ง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการ

ขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้  

ใชเ้วลาทำการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทำการ ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่

ออกมากอ่นได ้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทาง

เล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  



** Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทำ

รายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบญัชขีัน้ตำ่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน

บัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุล

ภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาด

อยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่

มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่าน้ัน 

3.2.2. Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ท่ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียน

สมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลกัฐานการทำงาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า



พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี 

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เติม 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่และการยืน่ขอวซีา่  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วย

ให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้อง

แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการ

พิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำ

กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง

เล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคำ

ร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนเพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3DaInEH

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


