
 

สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย 8 วัน 

ซูริค-ลูเซิร์น-น่ังรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-วาดุส-ลิคเท่นสไตน์ 

ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 

ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน 

 

กำหนดการเดินทาง   ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิดท้ังใน

ประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร์     



วันแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วันท่ีสองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูริค - ลูเซิร์น 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/EK087 

  *** แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ *** 

12.25 น. (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้ว … 

 …เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่าน

ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ  อ นุ ส า ว รี ย์ สิ ง โต  (LION 

MONUMENT) ซ่ึงแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ

ภูเขาในเมืองเป็นสัญ ลักษณ์ ให้ระลึกถึงทหาร

รับจ้ างชาวสวิส ซ่ึ งทำงาน เป็นทห ารรักษ า

พระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่าน

เดินข้ามสะพานไม้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ 

 ลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัว

ข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของ

สวิส…อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้น

นำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามของการเดินทาง   น่ังรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก - วาดุส รัฐลิคเท่นสไตน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อ น่ังรถไฟ

ไต่ เขาขึ้นสู่  ยอดเขาริกิ (ราชินีแห่งขุนเขา) 

ตามฉากละครอย่าลืมฉัน ท่านจะได้เห็นความ

สวยงามทัศนียภาพรอบๆได้ แทบจะ 360 

องศา สัมผัสกับความหนาวเย็นอันแสนจะสุด

แสนโรแมนติก เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บ

ไว้เป็นท่ีระลึก จนได้เวลา นำท่านลงจากจากยอดเขา 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของเมืองท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองซุก ชมความงามของทะเลสาบแห่งเมืองซุก 

แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองวาดุส เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็น

ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ....ชมย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของรัฐลิคเท่นสไตน์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง      ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่  เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี 

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางอันสวยงาม

สุดแสนโรแมนติก จนกระท่ังเดินทางถึงเมืองฟุสเซ่น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านน่ังรถบัสท้องถ่ินขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปกับความงดงาม

อันย่ิงใหญ่ของตัวปราสาทท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 และนำท่านถ่ายรูปวิว

ตัวอาคารปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ สะพานมาเรียนบรูค 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้าของการเดินทาง      ฮอลสตัท-ซาลเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย นำท่านชมความสวยงามของ

เมืองซาลเบิร์ก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป บ้านเกิด

โมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิรา

เบลสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of 

music จนได้ เวลานำท่าน เดิ นทางสู่  เมือง

ฮอลสตัท   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความงดงามของเมือง

มรดกโลก ฮอลสตัท ชมความงามของทะเลสาบฮอลสตัท จากน้ันเดินทางขึ้นไป 

ณ จุดถ่ายรูปของตัวเมืองท่ีสวยสดงดงาม และ ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าของ

ท่ีระลึก ณ เมืองน้ีได้ตามอัธยาศัย .... 



ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  SALZBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหกของการเดินทาง     ซาลเบิร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย.... 

....อิสระถ่ายรูปกับปราสาทฮอบบวร์ก อัน

สวยงาม และอนุสาวรีย์ พระนางมาเรียเทเร

ซ่า 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่าน เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุณ ชมห้องต่างๆอัน

สวยสดงดงามและย่ิงใหญ่ของราชวงฮับบวร์กแห่ง

จักรดินีมาเรียเทเรซ่า…ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโรงละคร

โอเปร่า และ ได้ช้อปป้ิงบนถนนคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ 

(KARNTNERSTRASSE) สุดปลายถนน ท่านจะได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำกรุง

เวียนนา โบสถ์เซนท์สเตฟาน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก AUSTRIA TRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง    พระราชวงัเบลวาแดร์ - ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเบลวาแดร์ อีก

พระราชวังของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ให้ท่านได้

ถ่ายรูปด้านหน้าและสวนที่สวยงามของ

พระราชวัง                    

 จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ 

สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 

EK128/EK384 ***แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ *** 

วันท่ีแปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….. 

**********  



หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 

จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

1-8 พ.ค. / 22-29 พ.ค. / 29 พ.ค.-5 มิ.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. 

 

 

74,900.- 

8,900.- 

23-30 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 84,900.- 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ

ภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่าย

เกิดขึ้นสำหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ( 4 ดาว)   

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการย่ืนวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมา

ตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี)  

9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

10. ค่าทิป 



อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 

1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,มินิบาร์และทีวีช่องพิ เศษฯลฯ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับโควิด 

 

***กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า*** 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการ

อนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง 

 

เงื่อนไขการสำรองท่ีน่ัง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก 

เช่น กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 



- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระ

ค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทาง

บริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสาย

การบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) 

ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 

หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืน

วีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 

ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 



- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การชำระ

ผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ป

ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า

ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำ

หรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี

ซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้

ชำระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่

ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึง

ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน

รถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น

ชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหาก

เด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

ก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อน

เพือ่ขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจาก

พนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ

ต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ

และเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 



• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ 

โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน 

เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้

มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่

คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามความจำเป็น 

หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางใน

ครั้งน้ี” 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

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

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

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

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

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

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

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

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


