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อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผู�ใหญ� เด็ก พักเดี่ยว 

อังคาร-จันทร� 
(วันหยุดสงกรานต�) 

12 - 18 เม.ย. 65 69,999.- 69,999.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร�อมค่าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการทัวร�ข้างต�น 
2. ค่าที่พักห�องละ 2-3 ท�าน ตามโรงแรมที่ระบุไว�ในรายการ หรือ ระดับใกล�เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง
ใกล�เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร�หรือมีเทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว�ในรายการทัวร�ข้างต�น  
4. เจ้าหน�าท่ีบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ำหนักกระเป�า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต�ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ำสัมภาระเกินท�านต�องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร� 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง วงเงินท�านละ 1,500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม�) 
8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว�างต�างประเทศ (เง่ือนไขตามกรมธรรม�) 
9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ 
10. ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว�ในรายการ พร�อมคนขับรถ(กฎหมายไม�อนุญาตให�คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 

2.กลับถึงไทย ค่าท่ีพักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม�รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต�างด�าวต�างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท� เป�นต�น  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได�ทำการขายโปรแกรมไปแล�ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. ค่าทิปไกด� คนขับรถ // สำหรับหัวหน�าทัวร�แล�วแต�ความประทับใจและน้ำใจจากท�าน  

 

เง่ือนไขการให�บริการ 
1. ชำระเงินมัดจำท�านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได�รับเงินมัดจำแล�วเท�าน้ัน 
2. ส�งสำเนาหน�าพาสปอร�ตของผู�ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม�น�อยกว�า 6 เดือน เพ่ือทำการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม�ส�งสำเนาหน�าพาสปอร�ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร�โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได�รับการยืนยันว�ากรุ�ปออกเดินทางได� ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให�การขอวีซ่าได�ทันที 
4. หากท�านท่ีต�องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู�ต�างจังหวัด) ให�ท�านติดต�อเจ้าหน�าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
คร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน�าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม� รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซ่าในแต�ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม�เหมือนกัน ท้ังแบบหมู�คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง
ตน) ท�านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได�จากทางเจ้าหน�าท่ี 
6. หากในคณะของท�านมีผู�ต�องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู�สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม�สะดวกในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว�า 4-5 ช่ัวโมงติดต�อกัน ท�านและครอบครัวต�องให�การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท�านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป�นหมู�คณะ หัวหน�าทัวร�มีความจำเป�นต�องดูแลคณะทัวร�ท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการชำระค่าทัวร�ส�วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร�ส�วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท�านไม�ผ�านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป�น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ข้อมูลเบ้ืองต�นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป�นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร� การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต�องจะช่วยให�การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท�านใดต�องใช้พาสปอร�ตเดินทาง ช่วงระหว�างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท�านต�องแจ้งให�ทางบริษัทฯ ทราบ
ล�วงหน�าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท�าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม�สามรถดึงเล�ม
ออกมาระหว�างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได�  
3. สำหรับผู�เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู�ต�างประเทศ จะต�องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด�วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษา
อยู�เท�าน้ัน 
4. หนังสือเดินทางต�องมีอายุไม�ต่ำกว�า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล�วต่ำกว�า 6 เดือน ผู�เดินทางต�อง
ไปย่ืนคำร�องขอทำหนังสือเดินทางเล�มใหม� และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล�มเก่า ให�กับทางบริษัทด�วย เน่ืองจากประวัติการเดินทาง
ของท�านจะเป�นประโยชน�อย�างยิ่งในการยื่นคำร�องขอวีซ่า และจำนวนหน�าหนังสือเดินทาง ต�องเหลือว�างสำหรับติดวีซ่าไม�ต่ำกว�า 3 
หน�า 
 



 
 
5. ท�านที่ใส�ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบต�อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร�ต ถือเป�นหนังสือของทางราชการ ต�องไม�มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต�งเติมใดๆ ในเล�ม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทได�สำรองที่นั่งพร�อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล�ว  หากท�านยกเลิกทัวร� ไม�ว�าจะด�วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจำต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท  
2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล�ว แต�ท�านไม�สารถออกเดินทางได� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�มี Refund จากทางสายการบิน 
เน่ืองจากเป�นต๋ัว Charter Flight 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู�บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู�ที่จะนั่งต�องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต�อง
เป�นผู�ที่มีร�างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู�อื่นได�อย�างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีป�ญหา เช่น สามารถเป�ดประตูฉุกเฉินได� (น้ำหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม�ใช่ผู�ที่มีป�ญหาทางด�านสุขภาพและร�างกาย และอำนาจในการให�ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู�กับทางเจ้าหน�าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท�าน้ัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. เน่ืองจากเป�นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร�ชำระเงินค่าจองค่าทัวร�แล�ว ไม�สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได�ทุกกรณี 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบตามจำนวนท่ี 
บริษัทฯกำหนดไว� (20 ท�านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต�อทางบริษัทและผู�เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต�องนำไป
ชำระค่าเสียหายต�างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท�าน  
3. กรณีเจ็บป�วย จนไม�สามารถเดินทางได� ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทาง
ของท�าน  ไปยังคณะต�อไปแต�ท้ังน้ีท�านจะต�องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม�สามารถเรียกคืนได�คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำต๋ัว และค่าธรรมเนียม
วีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
4. กรณีย่ืนวีซ่าแล�วไม�ได�รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม�ผ�าน) และท�านได�ชำระค่าทัวร�หรือมัดจำมาแล�ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแล�ว) ค่าส�วนต�างในกรณีท่ีกรุ�ปออกเดินทางไม�ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ) 
5. กรณีวีซ่าผ�านแล�ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม�คืนค่าทัวร�ท้ังหมด 
6. กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข้า-ออกเมืองได� เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห�ามของเจ้าหน�าที่ ไม�ว�าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม�คืนค่าทัวร�ท้ังหมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห�องพักของแต�ละโรงแรมแตกต�างกัน จึงอาจทำให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) ,ห�องคู่ (Twin/Double) 
และห�องพักแบบ 3 ท�าน/3 เตียง (Triple Room) ห�องพักต�างประเภทอาจจะไม�ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม�มีห�องพักแบบ 3 ท�าน 
แต�อาจจะได�เป�น 1 เตียงใหญ�กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส�วนใหญ�อาจจะไม�มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู�ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป�นผลให�ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป�น Traditional Building ห�องที่เป�นห�องเดี่ยวอาจเป�นห�องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม�มีอ�างอาบน้ำ ซ่ึง
ข้ึนอยู�กับการออกแบบของแต�ละโรงแรมน้ันๆ และห�องแต�ละห�องอาจมีลักษณะแตกต�างกัน 
 
 
 
 



 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต�อ 
Ø สอบถามผ�าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร�ผ�าน FB inbox ก็ได�เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 
 


