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รหัสโปรแกรม : 23288 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เสน้ทาง   : ยโุรปตะวนัออก เชก ฮงัการ ีออสเตรยี 10 วนั 7 คนื 
เดนิทางโดย   : สายการบนิ ออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(บนิตรง) 
 
กำหนดการเดนิทาง  : 9-18 มถินุายน  / 14-23 กนัยายน / 21-30 ตลุาคม / 4-13 ธนัวาคม 
วันเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบินในปัจจุบัน 
  
DAY 01     กรงุเทพฯ 
21:30   เชคอิน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
23:45     ออกเดินทางสู่ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 
 
DAY 02 เวยีนนา - บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี  
05:25     ถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรยี 

พาท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศ ฮังการี (3 ชม) 
เริ่มเที่ยว BUDAPEST เที่ยวครบทุกไฮไลท ์ของบูดาเปสต ์
- จุดชมวิวเนินเขา GELLERT ไม่มีทวัร์ไหนพาไปแน่ๆ เห็นตัวเมอืงทั้งคุ้งนำ้ดานูป วิวเดี่ยวกับโปสการ์ดของเมอืง 
- ป้อม FISHERMAN'S BASTION 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหาร พาท่านเช็คอินเข้าสู่ทีพ่ัก 
- อาคารรัฐสภา 
- ช่วงเย็น ลอ่งเรือบนแม่น้ำดานูป 

18:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ NOVOTEL DANUBE BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักที่วิวเห็นอาคารรัฐสภาได้ชัดทีส่ดุในบูดาเปสต์  
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DAY 03                                  บดูาเปสต ์- บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) - ปราก (เชค)  
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

เดินทางสู่กรุงปราก (5 ชม) 
แวะเดินเล่นที่เมือง BRATISLAVA เมืองหลวงของประเทศสโลวเกีย 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปราก 

18:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักที่ใจกลางเมอืง สามารถเดินไปหอนาฬิกาได ้
พักสองคืนตดิ ไม่เหนือ่ยย้ายกระเป๋า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 04 เจาะลกึกรงุปราก  
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

เจาะลึกกรุงปรากกันทั้งวัน  ครบทุกไฮไลท์ 
- เยี่ยมชมปราสาทปราก (Prague Castle) 
- ข้ามสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) และนับรูปปั้นที่น่ัน 

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
- เดินเล่นรอบ Malá Strana 
- ถ่ายรูปกับกำแพงจอห์นเลนนอน (John Lennon Wall) 
- ยืนอยู่ท่ามกลางกลางจตัุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) และนึกถึงช่วงเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสตส์ิ้นสุดลง 
- ปีนหอคอย Old Town Hall และชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม 
- จัตรุัสเมอืงเก่า 
- ชมย่าน Josefov ย่านชาวยิวแห่งกรุงปราก 
- เยียมชม Powder Tower อันโด่งดัง 
- ชมเมืองปรากยามค่ำคืน 
เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การเสยีเวลาเทีย่ว อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักที่ใจกลางเมอืง สามารถเดินไปหอนาฬิกาได ้
พักสองคืนตดิ ไม่เหนือ่ยย้อยกระเป๋า 
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DAY 05 กรงุปราก - เชสกี ้ครมุลอฟ  
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
09:00 นำท่านเดินทางสู่เมือง CESKY KRUMLOV (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 10 

นาที) 
12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

พาเดินเล่น เจาะลึกกันทั่วเมือง ครบทุกไฮไลท ์ทุกมุมสวยๆ 
ทั้งด้านบนปราสาทครุมลอฟ หน้าโรงแรม RUSE ตรอกซอกซอย สะพานทุกแห่งในเมอืง เก็บทั้งหมด !! 

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL OLD INN  หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักที่ใจกลางจตัุรสั  เดินเล่นได้ทั้งคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 06                                      เชสกี ้ครมุลอฟ - ซาลล์บรูก์ - ฮลัลสตตัท ์
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
09:00  เดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรีย จดุมุง่หมายคือเมอืง HALLSTATT  

(ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 
แวะเที่ยว SALZBURG บ้านเกิดของโมสาร์ท 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จนได้เวลาเดินทางเข้าสู่เมือง HALLSTATT 
พาท่านเที่ยว HALLSTATT เมืองเลก็ๆริมทะเลสาบ ทีส่วยจนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL HERITAGE HALLSTATT  หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักที่ดีทีสุ่ดของเมือง ใจกลางจตัุรสั  เดินเล่นได้ทั้งคืน 
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DAY 07 ฮลัลส์ตตัท ์- โกเซา - เวยีนนา 
09:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ช่วงเช้าให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพบรรยากาศ HALLSTATT ยามเช้า กันแบบเต็มๆ 
ต่อด้วยพาท่านลัดเลาะไปตามเขต SALZGAMERGUT โซนธรรมชาติสวยๆของออสเตรียเดินเล่นเมือง GOSAU 
เมืองที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ใหญ่ยักษ ์
ไปต่อกันที ่ทะเลสาบ GOSAU ทะเลสาบสวยๆ ที่เงียบสงบ นอ้ยทัวร์นักทีจ่ะได้ไปชม 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จนได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุง VIENNA (3 ชม 40 นาที) 

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL GRAND WIEN   หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักห้าดาว 2 คืนติด ไม่ต้องเหนือ่ยจัดกระเป๋า 
ที่พักหน้าถนนช้อปปิ้งใจกลางกรงุเวยีนนา 
 

 
DAY 08  เจาะลกึกรงุเวยีนนา   
08:00   อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

วันนี ้พาเจาะลึกกรุงเวียนนา ครบทุกไฮไลท์เด็ด ๆ 
- เข้าชมพระราชวังเชงิบรุนน ์

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
- พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) 
- โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา (Vienna State Opera) 
- มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) 
- ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (City Hall) 
-  พิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ศิลปะ (Kunsthistorisches) 
ทางเราพาไปชมทุกๆที ่ หากสนใจเข้าชมด้านในสามารถซื้อตั๋วด้านหน้าได ้
-  ถนนชอ้ปปิ้ง KARTNER STREET แหลง่ ชอ้ปปิ้งสดุหรูหราในกรุงเวียนนาที่ขา 
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ช้อปทุกคนไม่ควรพลาด ถนนสองสายจะนี้เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรูๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, Chanel, Armani   นอกจากนี ้ตึกรามบ้านชอ่งตลอด
ถนน Graben และ  
Kohlmarkt ก็ไดร้ับการออกแบบใหม้ีความหรูหรา ไฮโซ  

19:00   อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL GRAND WIEN   หรอืเทยีบเทา่  
ที่พักห้าดาว 2 คืนติด ไม่ต้องเหนือ่ยจัดกระเป๋า 
ที่พักหน้าถนนช้อปปิ้งใจกลางกรงุเวยีนนา 
 

 
DAY 09  เวยีนนา - เอา้เลท พานดอรฟ์   
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

วันนี้อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิง้กันต่อ ที่ถนนหน้าโรงแรม  KARTNER STREET  
หรือจะไปเอาท์เล็ท Designer Outlet Parndorf  
เอาท์เล็ทใหญ่ยักษ์สดุในย่าน รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมไว้มากมาย 
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเที่ยว อิสระอาหารกลางวันและเย็น 

18:00   ออกเดินนทางสูส่นามบิน 
23:20   ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ 
 
DAY 10  กรงุเทพ   
05:30   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 
อัตราค่าบริการ  
แบบจอยทริป 
เดินทางร่วมกับสมาชิกของเรา รวมไม่เกิน 15 ท่าน 
- เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 139,900.- 
* ทริปเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม เพิ่ม 10,000.- 
- เดินทาง 1 ท่าน เพิ่มค่าพักเดี่ยว 35,900.- 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 28,500.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
 

https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf/
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ราคาสำหรับเด็ก 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 25,000.- 
อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9 ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
อายุ 9 ปี  - ไม่เกิน 12 ปี  ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
 
อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวีซ่า การกำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 2,000,000 
4. ที่พัก ตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้) 
5. อาหารเช้า ณ ที่พัก | อาหารกลางวันตามระบุในโปรแกรม | อาหารเย็นตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง  
7. ตากล้องพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 
8. ตากล้องพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 
9. ทิปคนขับรถต่างชาต ิ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการโควิดทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางทั้งไปและกลับ ประมาณ 2,000 บาท , 

ค่าโรงแรม Test and go เริ่มต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน ***หากท่านประทับใจในการบริการ*** 
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่
เอื้ออำนวย 

- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสาร
ราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยัน
จากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการ
วางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 
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- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว 
ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 

 
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์ 

เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเราอย่างมีความสุข 
 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท 
- หมายเลขบัญชีชำระเงิน  โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออก

ตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน 
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งใน

กรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  

- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
 
 

หมายเหตุ อื่นๆ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
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เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง
เท่านั้น  

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน 
ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน 
ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชย
จากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

 
 

 
เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ยกเว้นหากยื่นวีซ่าแล้ว หรือเป็นโปรแกรมโปรโมชั่นออกตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักที่ท่านเลือกพิเศษไว้ หักค่าใช้จ่ายตามจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง  

 
โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ 

ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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  หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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
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