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โปรโมชันตวัเครืองบิน.... “ยุโรป Europe” (Full Service) 

 
 

 

 

 

สํารองทนัีงตงัแต่: วันนี - 30 กันยายน  

เดนิทางได้ตังแต่: วันนี -  กรกฎาคม  

**โปรโมชันสําหรับผู้เดินทางไปกลบัพร้อมกันอย่างน้อย  ท่านขึนไป ** 
***ทนัีงสําหรับราคาโปรโมชันมีจํานวนจํากดั กรุณาเช็คทีนังว่างอกีครัง*** 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Low Season:  ก.ย. -  ธ.ค.  // 11 ม.ค. -  เม.ย.  // 18 เม.ย. -  มิ.ย.  

Hi Season:  ส.ค. -  ก.ย. //  ธ.ค.  -  ม.ค.  // 6-17 เม.ย.62 // 25 มิ.ย. - 31 ก.ค.62  
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::: อมัสเตอร์ดมั-เนเธอร์แลนด ์(Amsterdam-Netherlands) ::: 
 

เส้นทาง 

(Round Trip) 

เทยีวบิน 

(Flight) 

เวลาเดนิทาง  

(Depart-Arrive) 

 

กรุงเทพฯ - อัมสเตอร์ดัม 

BANGKOK - AMSTERDAM 
 

 

BR 75 

(บิน องัคาร/พฤหัสบด/ีเสาร์) 

 

12:30 - 19:35 น. 

 

อมัสเตอร์ดัม - กรุงเทพฯ 

AMSTERDAM - BANGKOK 
 

 

BR 76 

(บิน องัคาร/พฤหัสบด/ีเสาร์) 

 

21:40 - 13:40 น.+  

 

 

 

Class Type 

 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Low Season 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Hi Season 

Economy Class 25,700 THB. 31,400 THB. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

::: ลอนดอน-องักฤษ (London-England) ::: 
 

เส้นทาง 

(Round Trip) 

เทยีวบิน 

(Flight) 

เวลาเดนิทาง  

(Depart-Arrive) 

 

กรุงเทพฯ - ลอนดอน 

BANGKOK - LONDON 
 

 

BR 67 

(บินทุกวนั) 

 

 

12:50 - 19:25 น. 

 

 

ลอนดอน - กรุงเทพฯ 

LONDON - BANGKOK 
 

 

BR 68 

(บินทุกวนั) 

 

21:35 - 15:05 น.+  

 

 

Class Type 

 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Low Season 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Hi Season 

Economy Class 27,200 THB. 29,200 THB. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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::: เวยีนนา-ออสเตรีย (Vienna-Austria) ::: 
 

เส้นทาง 

(Round Trip) 

เทยีวบิน 

(Flight) 

เวลาเดนิทาง  

(Depart-Arrive) 

 

กรุงเทพฯ - เวยีนนา 

BANGKOK - VIENNA 
 

 

BR 61 

(ไม่บิน จันทร์/พฤหัสบด/ีเสาร์) 

 

 

02:20 - 08:35 น. 

 

 

เวยีนนา - กรุงเทพฯ 

VIENNA - BANGKOK 
 

 

BR 62 

(ไม่บิน จันทร์/พฤหัสบด/ีเสาร์) 

 

18:35 - 10:00 น.+  

 

 

Class Type 

 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Low Season 

 

ราคา / ท่าน (รวมทุกอย่าง) 

Hi Season 

Economy Class 24,600 THB. 28,900 THB. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
เงือนไขและขอ้กาํหนดของตวัเครืองบิน 

  ราคาขา้งตน้เป็นราคาตวัไป - กลบั เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่านนั 

  **โปรโมชนัสาํหรับผูเ้ดินทางไปกลบัพร้อมกนัอยา่งนอ้ย  ท่านขึนไป ** 

  บตัรโดยสารมีอาย ุ3 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง) 

  สามารถเปลียนวนัเดินทางขากลบัไดไ้ม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลียน หรือเสียค่าส่วนต่างตวั (ถา้มี) 

  ตวัเครืองบินทียงัไม่ไดใ้ชท้งัใบสามารถขอคืนเงินได ้(Refund) Economy Class เสียค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 

  ราคารวมภาษีคาํนวณจากภาษีสนามบิน และนาํมนัเชือเพลิง ณ วนัที 15 ส.ค.61  เนืองจากภาษีฯ อาจเปลียนแปลง 

  สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขตามสายการบินกาํหนด 

 
 


