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รหัสโปรแกรม : 26910 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง    :  ยุโรป ตะวนัออก (ออสเตรีย ,ฮงัการี,เช็ก) 
เดินทางโดย    :  EMIRATES AIRLINES 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 2565  :  17-26 มีนาคม  / 5-14 เมษายน  / 27 เมษายน-5 พฤษภาคม      18-27 พฤษภาคม / 3-

12 มิถนุายน 2566 
 

DAY1     กรงุเทพฯ 
22:00   เชค็อนิ ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2 ดไูบ - เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮงัการี)  
02.00   ออกเดนิทำงสู่ประเทศดูไบ โดยสำรกำรบนิ EMIRATES 
  เทีย่วบนิที ่EK0377  ระยะเวลำเดนิทำง 7 ชม 
06.00  ถงึสนำมบนิ ดูไบ ประเทศสหรฐั อำหรบั เอมเิรตส ์ 
  เปลีย่นเครื่อง 2.55 ชม 
08.55  บนิต่อเขำ้สู่ประเทศออสเตรยี  

เทีย่วบนิที ่EK0127 ระยะเวลำเดนิทำง 6 ชม  
12:25   ถงึสนำมบนิเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี 

พำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ประเทศ ฮงักำร ี 
(ระยะทำง 230 กม. ระยะเวลำ 3 ชม.) 
กรุงบูดำเปสต์ (Budapest) เมอืง “บูดำ” กบัเมอืง “เปสต์” รวมกนัเมื่อปี 1873 บูดำเปสต์นัน้ไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงหลวงที่
มคีวำมงดงำมตดิอนัดบัโลก จนไดร้บัสมญำนำมว่ำ “บูดำเปสต์ ไขมุ่กแห่งแม่น ้ำดำนูบ” เริม่เทีย่ว BUDAPEST เทีย่ว
ครบทุกไฮไลท ์ของบูดำเปสต์ 
- จุดชมววิเนินเขำ GELLERT เหน็ตวัเมอืงทัง้คุง้น ้ำดำนูป ววิเดีย่วกบัโปสกำรด์ของเมอืงจุดชมววิ เนินเขำควำมสงู 
235 เมตรทีม่แีนวก ำแพงเมอืงโบรำณลอ้มรอบชมควำมสวยงำมของกรุงบูดำเปสต์ เรำจะไดส้มัผสักบัววิแบบพำโนรำ
มำ 
- ป้อม FISHERMAN'S BASTION 
เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่วยงำม ป้อมปรำกำรสขีำวสไตลน์ีโอโกธคิ สรำ้งขึน้เมื่อตน้ศตวรรษที ่20 โดยออกแบบและ
ก่อสรำ้ง Frigyes Schulek สถำปนิกไดส้รำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึควำมกลำ้หำญของชนเผ่ำแมกยำรท์ัง้ 7 เผ่ำชำวประมงที่
เสยีสละชวีติ เพือ่ปกป้องบำ้นเมอืงแห่งนี้ไวใ้หร้อดพน้จำกกำรรุกรำนของพวกมองโกล 
- ชมอำคำรรฐัสภำ 
อำคำรรฐัสภำฮงักำร ี( Hungarian Parliament Building ) เป็นสภำทีส่วยทีสุ่ดในโลกและใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป โดดเด่น
อยู่รมิแม่น ้ำดำนูบบนฝัง่เปสต์ ตวัอำคำรเป็นศลิปะแบบนีโอโกธคิ ถูกตกแตง่ด้วยทองค ำถงึ 40 กโิลกรมั อญัมณีกว่ำ 
500,000 ชิน้ และมโีครงสรำ้งตรงกลำงเป็นโดมสงู 96 เมตร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 20 ปี กว่ำจะเนรมติสิง่ก่อสรำ้งสุด
ตระกำรตำนี้เสรจ็สิน้ จงึไม่น่ำแปลกใจเลยว่ำท ำไมใคร ๆ ต่ำงกบ็อกว่ำอำคำรรฐัสภำแห่งนี้มคีวำมสวยงำมทีสุ่ดในโลก 
- ช่วงเยน็ ล่องเรอืบนแม่น ้ำดำนูป 
อกีหนึ่งกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลำดคอืกำรล่องเรอืชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบ ในช่วงทีเ่รำล่องเรอื จะเหน็ ววิ 2 ฝัง่
แม่น ้ำ ทีเ่รำจะสงัเกตเหน็ อำทเิช่น อำคำรรฐัสภำฮงักำร ี(Hungarian Parliament), ป้อมชำวประมง (Fisherman’s 
Bastion), สะพำนแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias, อนุสำวรยีเ์ทพเีสรภีำพ ในขณะทีล่่องเรอืเรำจะ
เหน็เกำะมำรก์ำเรต (Margaret Island) ตัง้อยู่กลำงแม่น ้ำดำนูบ ปกคลุมดว้ยสวนสำธำรณะและสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกเพือ่กำรพกัผอ่นหย่อนใจ 
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18:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DANUBE BUDAPEST หรือ เทียบเท่า 
ทีพ่กั 4 ดำว สวยสุด ตรงขำ้มอำคำรรฐัสภำ   

 

 

 
 

DAY3  บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – ปราก (เช็ก)  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เดนิทำงสู่กรุงบรำตสิลำวำ (ระยะทำง 200 กม. ระยะเวลำ 2 ชม.) 
แวะเดนิเล่นทีเ่มอืง BRATISLAVA  
เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวเกยี (Slovakia) ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำ ดำนูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ สโล
วคั ออสเตรยี และฮงักำร ีและใกล้กบัพรมแดนสำธำรณรฐัเชก็ น ำท่ำนชม ปรำสำทบรำตสิลำวำ สถำนที่ที่เคยเป็นที่
พ ำนักของผูป้กครองนคร ปัจจุบนักลำยเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีท่ี่บอกเล่ำเรื่องรำวของประวตัศิำสตรข์อง บรำตสิลำ
วำ ซึ่งเป็นอำคำร ทรงสีเ่หลี่ยมผนืผำ้ตัง้อยู่บนเนินเขำ รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพอนังดงำมของ
เมอืงไดจ้ำกมุมของปรำสำทแห่งนี้  

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ กรุงปรำก PRAGUE 
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(ระยะทำง 330 กม. ระยะเวลำ 3 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศสำธำรณรฐัเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสำธำรณรฐัเชค
โกสโลวำเกยี ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เช่น นครแห่งปรำสำท และโรมแห่งอุดรทศิ 

18:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL MARRIOTT PRAGUE หรือ เทียบเท่า 

 

 
 
 

DAY4  เจาะลึกกรงุปราก  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เจำะลกึกรุงปรำกกนัทัง้วนั ครบทุกไฮไลท ์
- เยีย่มชมปรำสำทปรำก (Prague Castle)  
ทีส่รำ้งขึน้อยู่บนเนนิเขำตัง้แต่สมยัครสิต์ศตวรรษที ่9 ในสมยัเจำ้ชำย Borivoj แห่งรำชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบนั
เป็นท ำเนียบประธำนำธบิดมีำตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 
- ขำ้มสะพำนชำรล์ส ์(Charles Bridge) สะพำนเก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สไตลโ์กธคิทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่กลำง
ครสิต์ศตวรรษที ่14 สมยัพระเจำ้ชำรล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของเหล่ำนักบุญทีต่ ัง้อยู่สองขำ้งรำวสะพำนกว่ำ 30 องค ์
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12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
- เดนิเล่นรอบ Malá Strana 
- ถ่ำยรปูกบัก ำแพงจอหน์เลนนอน (John Lennon Wall) 
- ยนือยู่ท่ำมกลำงกลำงจตัุรสัเวนเซสลำส (Wenceslas Square)  
  และนึกถงึชว่งเวลำทีล่ทัธคิอมมวินิสต์สิน้สุดลง 
- ปีนหอคอย Old Town Hall และชมววิทวิทศัน์ทีง่ดงำม 
- จตัุรสัเมอืงเก่ำ 
- เยีย่มชม Powder Tower อนัโด่งดงั 
- ชมเมอืงปรำกยำมค ่ำคนื 
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเท่ียว อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัค้างคืน ณ HOTEL MARRIOTT PRAGUE หรือ เทียบเท่า 
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DAY5  กรงุปราก - เชสก้ี ครมุลอฟ  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง เชสกี้ ครุมลอฟ CESKY KRUMLOV  
(ระยะทำง 170 กม. ระยะเวลำ 2.30 ชม.) เมอืงมรดกโลกแสนโรแมนตกิแห่งสำธำรณรฐัเชก็ ทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมว่ำ 
“ไขมุ่ก แห่งโบฮเีมยี” เนื่องจำกยงัคงรกัษำสภำพบำ้นเมอืงเอำไวไ้ดอ้ย่ำงสวยงำมเหมอืนในอดตี 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
น ำท่ำนถ่ำยรปูกบั ปรำสำทเชสกี้ครุมลอฟ ทีม่หีอคอยสชีมพ ูอ่อนหวำนๆ รำวกบัปรำสำทเจำ้หญิงในนิยำยและจตัุรสั
เมอืงเก่ำ หรอื Old Town Square เป็นจุดศูนยก์ลำงของเมอืง ใชใ้นกำรจดังำนเทศกำลรื่นเรงิต่ำงๆ อสิระใหท้่ำนเดนิ
เล่นในเมอืง เก่ำเทีย่วชมโบสถ์สไตลโ์กธคิทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์ซึง่ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำวลัตำวำ  
19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL OLD INN หรือ เทียบเท่า 

 

 
 

DAY6  เซสก้ี ครมุลอฟ - ซาล์ลบูรก์ - ฮลัลสตตัท์  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เดนิทำงเขำ้สู่ประเทศออสเตรยี จุดมุ่งหมำยคอืเมอืง HALLSTATT 
แวะเทีย่ว SALZBURG บำ้นเกดิของโมสำรท์ 
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12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จนไดเ้วลำเดนิทำงเขำ้สู่เมอืง ฮลัลสตตัท ์HALLSTATT 
พำท่ำนเทีย่ว HALLSTATT เมอืงเลก็ ๆ รมิทะเลสำบ ทีส่วยจนไดข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลก 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HERITAGE HALLSTATT หรือเทียบเท่า 

 

 
 

DAY7  ฮลัลสตตัท์ – โกเซา - เวียนนา 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชำ้ใหท้่ำนไดม้เีวลำเกบ็ภำพบรรยำกำศ HALLSTATT ยำมเชำ้ กนัแบบเตม็ ๆ 
ต่อดว้ยพำท่ำนลดัเลำะไปตำมเขต SALZGAMERGUT  โซนธรรมชำตสิวย ๆ  
ของออสเตรยี 
เดนิเล่นเมอืง GOSAU เมอืงทีม่ฉีำกหลงัเป็นเทอืกเขำแอลป์ใหญ่ยกัษ์ 
ไปต่อกนัที ่ทะเลสำบ GOSAU ทะเลสำบสวย ๆ ทีเ่งยีบสงบ น้อยทวัรน์ักทีจ่ะไดไ้ปชม 

 

 
 
12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จนไดเ้วลำเดนิทำงกลบัสู่กรุงเวยีนนำ VIENNA  
(ระยะทำง 290 กม ระยะเวลำ 3 ชม.) 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL GRAND WIEN หรือ เทียบเท่า 
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DAY8  เวียนนา 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

วนันี้ พำเจำะลกึกรุงเวยีนนำ ครบทุกไฮไลทเ์ดด็ ๆ 
- เขำ้ชมพระรำชวงัเชงิบรุนน์ 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
- พระรำชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) 
- โรงโอเปร่ำแห่งกรุงเวยีนนำ (Vienna State Opera) 
- มหำวหิำรเซนต์สตเีฟน (St. Stephens Cathedral) 
- ศำลำว่ำกำรกรุงเวยีนนำ (City Hall) 
- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรศ์ลิปะ (Kunsthistorisches) 
ทำงเรำพำไปชมทุกๆที ่ หำกสนใจเขำ้ชมดำ้นในสำมำรถซื้อตัว๋ดำ้นหน้ำได ้
- ถนนชอ้ปป้ิง KARTNER STREET  แหล่ง ชอ้ปป้ิงสุดหรหูรำในกรุงเวยีนนำที่      ขำชอ้ปทุกคนไม่ควรพลำด ถนน
สองสำยจะนี้เตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร คำเฟ่ และรำ้นขำยสนิคำ้แบรนดเ์นมหร ูๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น Gucci, Louis 
Vuitton, Tiffany, Chanel, Armani   นอกจำกนี้ ตกึรำมบำ้นช่องตลอดถนน Graben และ Kohlmarkt กไ็ดร้บักำร
ออกแบบใหม้คีวำมหรหูรำ ไฮโซ  

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL GRAND WIEN หรือ เทียบเท่า 

 

 
DAY9  เวียนนา   
08:00   อาหารเช้า ณ ท่ีพกั  

วนันี้อสิระท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงกนัต่อ ทีถ่นนหน้ำโรงแรมทีถ่นน  KARTNER STREET 
หรอืจะไป Designer Outlet Parndorf  
เอำทเ์ลท็ใหญ่ยกัษ์สุดในย่ำน รวบรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมไวม้ำกมำย 
เพื่อเป็นกำรไม่เสยีเวลำเทีย่ว อสิระอำหำรกลำงวนั และ เยน็ 
 

https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf/
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17.30   ออกเดนินทำงสู่สนำมบนิ เวยีนนำ 
22.40   ออกเดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิโดยสำยกำรบนิ EMIRATES 
เทีย่วบนิ EK0126  ระยะเวลำ 5.35 ชม 

 

DAY10         กรุงเทพฯ   
06.15  ถงึสนำมบนิ ดูไบ ประเทศสหรฐั อำหรบั เอมเิรตส ์ 
  เปลีย่นเครื่อง 3.25 ชม 
09.40  บนิต่อสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK372 ระยะเวลำ 6.15 ชม. 
18.55   ถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 
 
อตัราค่าบริการ  
- เดนิทำง 2 ท่ำน ท่ำนละ   149,900. – 
- ช่วงปีใหม่และสงกรำนต์ 159,900.- 
- เดนิทำง 1 ท่ำน เพิม่ค่ำพกัเดี่ยว 45,000. - 
- อพัเกรดเป็นตัว๋ชัน้ BUSINESS เพิม่เริม่ต้น 90,000. -  
- จองตัว๋เครื่องบนิเอง หกัค่ำตัว๋ออก 33,000. - 
- มวีซ่ีำแล้ว หกัค่ำวซี่ำออก 4,000. - 
 
รำคำเดก็ 
อำยุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี ท่ำนละ 35,000.- 
อำยุ 2   ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิรำคำ 75% ของรำคำผูใ้หญ่ 
อำยุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12 ปี รำคำถูกกว่ำผูใ้หญ่ 5,000.- 
อำยุ 12 ปีขึน้ไป คดิรำคำผูใ้หญ่ 
  



 

 

 

 

9 

 
อตัราน้ีรวม  
1.ค่ำที่พกั พรอ้มอำหำรเช้ำ 9 คนื 
2.หวัหน้ำทวัร์ช ำนำญเสน้ทำงตลอดกำรเดนิทำง 
3.ค่ำรถเหมำเสน้ทำงและกำรเดนิทำงทัง้หมด 
น ้ำมนั ทำงด่วน ประกนั รวมทุกอย่ำงเกี่ยวกบัรถ 
4.ค่ำอำหำรกลำงวนัและเยน็ 
5.ค่ำวซี่ำ และ บตัรโดยสำรเครื่องบนิ 
6.ตำกล้องประจ ำทรปิ ตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
1.ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ หำกตอ้งกำรใบเสรจ็ในนำมบรษิทั 
 
หมายเหตุ  
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั อำท ิกำรยกเลกิเที่ยวบนิ, กำรล่ำช้ำ

ของสำยกำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อจลำจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค ำนึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนไวใ้หไ้ด้มำกที่สุด และท่ำนอำจจะตอ้งรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั อำท ิกำรยกเลกิเที่ยวบนิ, กำรล่ำช้ำของ
สำยกำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อจลำจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด หำกท่ำนใช้หนังสอืเดนิทำงขำ้รำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธกำรเขำ้
หรอืออกจำกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกประเทศเนื่องจำกสุขภำพไม่เอือ้อ ำนวย 
- ในกรณีที่ท่ำนตอ้งกำรออกตัว๋เครื่องบนิภำยในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่ำงประเทศ บตัรโดยสำรแลกไมล์หรอื บตัรโดยสำรรำคำ

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงำนขำยเพื่อขอยนืยนัว่ำ คณะทวัรอ์อกเดนิทำงได้แน่นอนก่อน หำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ำยนืยนัจำก
พนักงำนขำยแล้วออกเดนิทำงไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภำยหลงัจำกกำรวำงมดัจ ำ
และด ำเนินกำรยื่นวซี่ำเรยีบรอ้ยแล้ว 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่ำทวัร์ที่ท่ำนช ำระมำแล้ว หำกท่ำนถูกปฏเิสธวซ่ีำหรอืกำรเขำ้เมอืงอนั
เนื่องจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำยหรอืกำรหลบหนีเขำ้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิกำรบรกิำรของยำนพำหนะ พนักงำนขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส ำหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวำมประพฤตกิ้ำวรำ้ว ไม่
เหมำะสมท ำลำยทรพัย์สนิ หรอืเจตนำท ำผดิกฎหมำยในประเทศนัน้ ๆ 

 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
-     กรุณำจองล่วงหน้ำพรอ้มช ำระงวดแรกและส่งสลปิโอนมำในชอ่งทำงของบรษิทัฯ  

(ช ำระงวดแรกเพื่อออกบตัรโดยสำร) 
-     เมื่อมกีำรออกบตัรโดยสำรเรยีบรอ้ยแลว้ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลง ชื่อ-นำมสกุล หรอื ตวัสะกดใดของผูเ้ดนิทำงได ้(หากท่านมกีารท า
พาสปอตเล่มใหม่ ชือ่-นามสกุลจะตอ้งตรงตามพาสปอตเล่มเดมิทีส่่งมาจองทรปิไวก้บัทางบรษิทั หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกุล 
หรอื ตวัสะกดใดๆ ทางผู ้
เดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นทัง้หมดตามจรงิ)  
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-     หมำยเลขบญัชชี ำระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่ำทวัรส์่วนที่เหลอืช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่ำออก หรอืในช่วงเทศกำลที่มกีำรตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้ำน้อยกว่ำ 30 วนั โปรดช ำระค่ำทวัร์ยอดเต็มจ ำนวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ ำนวนสมำชกิน้อยกว่ำ 10 ท่ำน ซึ่งในกรณี

นี้ ทำงบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัร์นี้  เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สญูเสยีหรอืได้รบับำดเจบ็ ที่นอกเหนือควำม รบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัร์และเหตุสุดวสิยับำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆเนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็  

- หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใช้บรกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำงๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท ำกำรยื่นวซี่ำของท่ำนกต็่อเมื่อในคณะมผีูเ้ดนิทำงครบ 10 ท่ำนและได้รบัควิกำรตอบรบัจำกทำงสถำนทูต เนื่องจำก

บรษิทัฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซี่ำ อำท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ประกนักำรเดนิทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่ำน จงึจะสำมำรถยื่นวซี่ำใหก้บัทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง 

2. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวซ่ีำท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มคีวำม
ประสงค์จะยื่นวซี่ำท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมทีส่ถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมผีลต่อกำร
พจิำรณำวซี่ำของท่ำน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซี่ำเท่ำนัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิำรณำว่ำวซี่ำ
ใหก้บัทำงท่ำน 
(ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าจะขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้) 

3. กรณีวซี่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่ำจะผ่ำนหรอืไม่ผ่ำนกำร

พจิำรณำ 
- ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมำจรงิ ณ วนัยื่นวซี่ำ ซึ่งตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยื่นวซี่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพจิำรณำ ถ้ำออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมค่ีำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนที่เหลอืจะ
คนืใหท้่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบนิ) ถ้ำยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสยีแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจรงิเท่ำนัน้  

- ค่ำหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้ำคณะออกเดนิทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำมดัจ ำบำงส่วน 
ทำงบรษิทัจะแจ้งใหท้่ำนทรำบ และมเีอกสำรชี้แจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

4. หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำ แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 100% 
5. ทำงบรษิทัเริม่ต้น และจบ กำรบรกิำร ที่สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรอืต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดนิทำงมำสนำมบนิ ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบรษิทั ฉะนัน้ท่ำนควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสำรทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ำรองยำนพำหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ หรอืกระเป๋ำเดนิทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบรษิทัจะเป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งค่ำชดเชย
จำกสำยกำรบนิใหก้บัท่ำน ซึ่งกำรพจิำรณำขึน้อยู่กบักฎเกณฑ์ของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 31 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด  

ยกเว้นหำกยื่นวซี่ำแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่ำนเลอืกพเิศษไว้ หกัค่ำใช้จ่ำยตำมจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 20-30 วนัก่อนกำรเดนิทำง เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-19 วนั หกัค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทำง  

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ 
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการมัดจำแล้ว 

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

 

 

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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