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บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
EK 385 BKK(สวุรรณภมิู) – DXB(ดไูบ) 01.05 – 05.00 

EK 049 DXB(ดไูบ) – MUC(มิวนิค) 08.40 – 12.30 

EK 128 VIE(เวียนนา) – DXB(ดไูบ) 15.10 – 23.40 

EK 384 DXB(ดไูบ) – BKK(สวุรรณภมิู) 03.05 – 12.05 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 20 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทาํความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกยีห่อ้ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั ** 
** รบัวคัซนีทุกชนิด ฉีดครบโดสแลว้ ยกเวน้ Sinovac / Sinopharm 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

EMIRATES AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

DAY 2 ดไูบ(UAE) – มิวนิค(เยอรมนั) – มาเรียนพลาตซ ์– สนาม ALLIANZ   (–/–/D) 
01.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK385  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
05.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK049  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 
12.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  



เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรงุมิวนิค (MUNICH) เมอืงเศรษฐกจิของประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงใหญ่

ของแควน้บาวาเรยี นําท่านผ่านชมใจกลางเมอืง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรอืนและพพิธิภณัฑต่์างๆ
ทีเ่รยีงรายอยูบ่นถนนอนัสวยงาม ถนนแมก็ซมิลิเลีย่น โอเปรา่เฮา้ซ ์และ เขตพระราชวงัเก่า    

 นําท่านชม จตัุรสัมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ตัง้ชื่อตามรปูปั้นพระแม่มารสีทีอง บนเสาทีสู่งตัง้
ตระหงา่นกลางจตุัรสัมาตัง้แต่ปี 1638  ทัง้นี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี ่นักบุญแห่งแควน้บาวาเรยีทีช่่วย
ใหม้วินิคหลุดพน้จากการครอบครองของทพัสวเีดน  

 
 นําท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึง่ทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและตุ๊กตาออกมา

เต้นระบํา เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัว่โลก ชมย่านการค้าโดยรอบ           มาเรยีนพลสั ทัง้ร้านค้า
พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้ทางการเกษตร 

 นําท่านถ่ายรปูดา้นนอกกบั สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหยา้ของทมี BAYERN MUNICH ทมี
ฟุตบอลอนัดบั 1 ของประเทศเยอรมนั มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม และยิง่ใหญ่เป็นสนามทีใ่หญ่ทีเ่ป็นอนัดบั
ตน้ๆของเยอรมนันี 



 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินสบ์รคู                          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลา
เดนิทาง ประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี นํา
ท่าน เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 
CASTLE) นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่น ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรอื เจา้ชายหงส์
ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้ก
เนอร ์ซึง่เป็นนกัประพนัธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

 
 
 
 



เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมเูยอรมนั 
  ออกเดนิทางต่อสู่เมืองอินสบ์รคู (INNSBRUCK)  (ระยะทาง 118 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)    
  เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าอนิ  
  ซึง่คาํว่าอนิสบ์รคูนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแมน้ํ่าอนิ มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหว่างเทอืกเขาแอลป์  

ชมหลงัคาทองคาํ (GOLDEN ROOF) เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิส์บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า 
สรา้งขึน้โดยจกัรพรรด ิFRIEDRICH ที4่ในช่วงต้นศตวรรษที1่5 สําหรบัเป็นทีป่ระทบัของผูป้กครองแควน้ทิ
โรล 

 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  HWEST HALL HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า 
 

DAY 4 อินสบ์รคู – ฮลัสตทั – ชาลซบ์ูรก์                              (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ ฮลัสตทั (HALLSTATT) (ระยะทาง 248 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) หมู่บา้น
มรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มด้วยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 
งามราว กบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิที่สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที่อยู่บนอพัเพอร์
ออสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ที่
มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึ่งท่าน
อยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 



 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  

เดนิทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  
ประเทศ ออสเตรยี เมอืงอนัเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กงั อมาดอุิส โมสารท์” ทีม่ชีื่อเสยีงก้องโลก 
เมอืงซาลส์บวรก์ มคีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น้ําซลัซาค 
เมอืงซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทบัถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลกิทีส่าํคญัยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมนั อสิระเดนิเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า เลอืกซือ้สนิคา้บน
ถนน GETREIDEGASSE ของเมอืงทีม่คีวามสวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน่มากมาย  
นําชม สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวงัเดมิที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์
สสีนัที่สวยงาม รูปปั้นและน้ําพุสไตลบ์าร๊อค สถานที่แห่งนี้ยงัเคยใช้เป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรอ์มตะชื่อ
ก้องโลก THE SOUND OF MUSIC’ จากนัน้นําชม บ้านเกิดโมสารท์ กวเีอกของโลกชาวออสเตรยีน 
ปัจจบุนัน้ีเป็นพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงประวตัขิองโมสารท์และครอบครวั 



 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองจีน 
พกัท่ี  AUSTRIA TREND HOTEL, SALZBURG หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 ชาลซบ์ูรก์ – เชสก้ี ครมุลอฟ- ปราก                       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง เชสก้ี ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ระยะทาง 203 กม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.)  นําชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบรเิวณรอบนอกซึ่งสรา้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.
1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 
ซึง่ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าวอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบรเิวณคุง้น้ํา ฝัง่ตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ 
SENETE SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมอืง อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นชมเมอืงเก่าที่ UNESCO ขึน้เป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 



 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

นําคณะเดนิทางสู่ กรงุปราก (PRAGUE) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืง
หลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานาม
มากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    
เดนิชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึง่ปัจจุบนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจาํหน่ายอยู่มากมาย 
จากนัน้นําท่าน เดนิเล่นบนสะพานชารล์ (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น้ําวลัตาวา สไตล์
โกธคิที ่สร้างขึ้นตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่
ตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์ 

 



และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนัน้นําท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า 
“POWDER GATE” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (OLD TOWN HALL) ทีส่รา้ง
มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(ASTRONOMICAL CLOCK) ทีส่วยงามและยงัตี
บอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ 
รวมทัง้ร้านค้าแฟชัน่ชัน้นํา อาท ิเช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, 
BURBERRY, RIMOWA SHOP, DIOR, NESPRESSO ฯลฯ  

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  
พกัท่ี  EXPO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า                           (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัครสิต์ศตวรรษที ่9 
ในสมยัเจา้ชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ์ PREMYSLIDS ซึ่งปัจจุบนัเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมยัศตวรรษที1่4  นบัว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปราก  ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดให้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็นทีเ่กบ็พระศพของกษตัรยิส์ําคญัในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ที ่4 , พระเจา้
เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นต้น แลว้ชมพระราชวงัหลวง (ROYAL PALACE) ทีเ่ป็น
หนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  



นําท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.)  ซึง่เป็นเมอืงหลวง และเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวกั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําดานูบ ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรฐัเช็ก ผ่านชม
บรรยากาศของกรงุบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภาแห่งสโลวกั ผ่านชมโบสถ์เซนต์มารต์นิ ปราสาทบรา
ตสิลาวา ยา่นมหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑต่์างๆ  โรงละคร และสถาบนัทางวฒันธรรม ใหเ้วลาอสิระทุกท่านเดนิ
เล่นพรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  
พกัท่ี  FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 
 

DAY 7 บราติสลาวา – บูดาเปสต ์– ล่องแม่น้ําดานูบ                                            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําเดนิทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลา
เดนิทาง ประมาณ 2.30 ชม.) นําชม กรงุบดูาเปสต ์(BUDAPEST) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ีซึง่ไดช้ื่อว่า
เป็นเมอืงที่ทนัสมยั และสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชื้อชาตทิี่มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมานานกว่า
พนัปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไขม่กุแห่งแมน้ํ่าดานูบ”   

 



ชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่างดงามตดิอนัดบัโลก ดว้ยทศันียภาพ บนสองฝัง่แม่น้ําดานูป  ชม จตุัรสัวีรบุรุษ 
(HEROES’ SQUARE) บนฝัง่เปสต ์ทีต่ ัง้ของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 
ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์ 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรปูดา้นนอกของ
อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์แมทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็น
สถานที่จดัพธิีสวมมงกุฎให้กษัตรยิ์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตรยิ์แมทเธียส  ซึ่งเป็น
กษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษตัรยิผ์ู้ทรงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ 
อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลงัคาสลบัสสีวยงามอนัเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถดัจาก
โบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที ่
11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความ
งามของแมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน 

  นําท่านล่องเรือแม่น้ําดานูบอนัลอืชื่อ ชมความงามของทวิทศัน์และอารยธรรมฮงัการใีนช่วง 600-800 ปี 
  มาแลว้ทีต่ ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝัง่ "บดูา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร 
  รฐัสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด  
  วศิวกรชาวองักฤษ เหลก็ทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 



 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกลุาซ 
พกัท่ี  DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า 
 

DAY 8 บูดาเปสต ์- เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิต้ีทวัร ์                           (B/-/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 EURO) ** 

นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี (ระยะทาง 245 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) 
นําท่านเดนิทางไปยงั พารน์ดอรฟ์ เอาท์เลท (PARNDOLF OUTLET) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ
ออสเตรยี และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ ตัง้อยู่กรุงเวยีนนา มรี้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สนิค้าแบรนด์ชื่อดงั
ต่างๆ จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจใุจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านไดช้้อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิBALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CAMEL, FOSSIL, GUESS, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, SAMSONITE, SWAROVSKI, THE NORTH 
FACE, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TUMI, VALENTINO, VERSACE ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซึง่แวดล้อมไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863 -1869 
พระราชวงัฮอฟเบริ์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็นที่ประทบัของราชสํานักฮปัสบูร์กมาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ชมตกึรฐัสภา ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1873-1883 



 

  
ผ่านชม  พระราชวงั เบลวเีดยีร ์BELVEDERE PALACE พระราชวงัแห่งนี้ไดร้บัการออกแบบ และสรา้งขึน้
เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตวัพระราชวงัประกอบด้วยพระตําหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หนั
หน้าเข้าหากนัโดยคัน่กลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวงัสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทบัของ
เจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผู้นํากองทพัในการต่อสู้จนได้รบัชยัชนะจากการคุกคามของจกัรวรรดอิอตโต ใน
ปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์จดัแสดง และเก็บรกัษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุ ง
เวียนนา โดยจดัแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรยีตัง้แต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น ผลงาน
ภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ KLIMT ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสําคัญของ MONET, 
KOKOSCHKA, RENOIR และ SCHIELE 

 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา  
พกัท่ี  DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 



DAY 9 เวียนนา – พระราชวงัเชินบรนุน์ - สนามบินเวียนนา – สนามบินดไูบ         ( B/-/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรนุน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮบัสบวรก์ 
ซึ่งมปีระวตักิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่
อย่างสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชม
ความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รบัการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส มเีวลาใหอ้ย่างเตม็ทีพ่รอ้มพาเดนิถ่ายรปูสวนดา้นหลงัซึง่สวยงามตระการ
ตามาก 

 
นําชมบรเิวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึ่ง
พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิค้าในย่านถนนคารน์ท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวยีนนา สนิค้า
นานาชนิด อาทเิช่น เครื่องแก้วสวารอ็ฟสกี้ LOUIS VITTON, GUCCI, รา้นนาฬกิา BUCHERER, สนิคา้
เสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิ
ของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ช๊อคโกแลตทีเ่ก่าแก่เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786  



 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ทํา TAX 
REFUND และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

15.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน  EMIRATES 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK128  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

23.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

DAY 10 โดฮา - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)        (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
03.05  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK384  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
12.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 

 ** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ท่านละ 

11 – 20 มีนาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

25 มี.ค.– 03 เม.ย. 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

01 – 10 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

08 – 17 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

79,999 79,999 79,999 12,000 

09 – 18 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

79,999 79,999 79,999 12,000 

17 – 26 เมษายน 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

29 เม.ย.– 08 พ.ค. 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 



13 – 22 พฤษภาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

20 – 29 พฤษภาคม 65 

EK385 BKK-DXB 0105-0500 
EK049 DXB-MUC 0840-1230   
EK128 VIE-DXB 1510-2340   

EK 384 DXB-BKK 0305-1205   

69,999 69,999 69,999 11,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ EMIRATES AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วซี่าเชงเก้น (กรณใีหย้ืน่วซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 5,000บาท) 

- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพื่อใชใ้นการเชค็อนิขาไป  
 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 

 

 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง



สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น



การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 
 
 

1. หน้งสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 
ไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 
2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 
3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษยีณอายรุาชการ: สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษยีณอาย ุ
 กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 

 



 
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรยีน ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมดุบญัชีประเภทออมทรพัย ์เทา่นัน้   
a. หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  

b. หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด
ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  

สําเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเน่ืองไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมดุบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. สาํเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 
7. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. สาํเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เดก็เดินทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งทาํหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไร
กบัเดก็ 

 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อาํเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อาํเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 



กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บดิามารดา,บุตร,พีน้่อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี

(ผูร้บัรอง) และต้องระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองด้วย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
สาํเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักลา่วมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเน่ืองไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่นัน้*** 

 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าออสเตรียแลว้ ทางสถานทูตไม่

อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็

ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

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

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


 


