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ปารีส-ดีจอง-กอลมาร-์ลูเซิรน์-แองเกิ้ลเบิรก์-มิลาน 
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ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.30 น.     คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบนิดูไบ 00.50-03.20 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลกึจาก

มมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรืออดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรือบาตามซู เพือ่ลอ่งเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่ส  าคญัคู่บา้นคู่เมอืง

ริมสองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ี

ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนั

สรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก (ใน

กรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรือมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุด

งาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

บ่าย น าท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัุรสัคอง

คอรท์ สถานที่ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองั

ตวัเนต 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเต็ก 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสาม ปารีส-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, น า้หอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครีม, เคร่ืองส าอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ  ...น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัดี ของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสี่ กอลมาร-์แองเกิ้ลเบิรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั  ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอมารเ์มอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แร็งในแควน้อาลซสัในประเทศฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร์

ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศสเมอืงกอลมารต์ ัง้อยู่บน “เสน้ทางไวน์

ของอาลซสั” และไดช้ื่อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace” (เมอืงหลวงแห่ง

ไวนแ์ห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกิดของจติรกรและช่างแกะพมิพม์ารต์นิ โชน

เกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลดีผูอ้อกแบบอนุสาวรียเ์ทพี

เสรีภาพ กอลมารม์ชีื่อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะ

สถาปตัยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืงเก่าก็มพีพิธิภณัฑ ์

คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลาง 

....จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด.์.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ แองเกิ้ลเบิรก์-นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิทลสิ-ลูเซิรน์-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

น าท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ ยอดเขาทติลติ ในระดบัความสูง 3,020 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ใหท่้าน

ไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และ ใหท่้านไดช้ม ถ า้น า้แขง็ (ราคากระเชา้รวมใน

รายการทวัรแ์ลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรียส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ 

และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

อสิระใหท่้านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ช็อคโก

แลตฯลฯและเดนิเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก.. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม่ (COMO) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงามชายแดนสวสิและอิตาล ี…ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมอืงและ

ทะเลสาบโคโม่.....น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงมลิาน 

ทีพ่กั BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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วนัท่ีหก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบ

กอธิคทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึง่ของโบสถ ์ก็คือการตกแต่ง

ประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มี

จ านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และ

หลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

แก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริยข์องอิตาลใีนการรวมชาติ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอา

เขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืง

มลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟ

ทีเ่รียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่ง

กายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควร

ทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัตดิใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนน

เวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อที่สุดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหนึ่ง ...อสิระให ้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 / EK372 

วนัท่ีเจด็   สนามบินสุวรรณภมิู 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบนิดูไบ 06.50-09.30 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

     

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  |  5  

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ปี 2021 

23-29 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  
59,999.- 8,500.- 

ปี 2022 

5-11 มี.ค.  
49,999.- 

8,500.- 

2-8 เม.ย. 50,999.- 

11-17 เม.ย. 59,999.- 

15-21 เม.ย.  51,999.- 

26 เม.ย.-2 พ.ค. / 28 เม.ย.-4 พ.ค. 49,999.- 

30 เม.ย.-6 พ.ค. / 2-8 พ.ค. / 3-9 พ.ค. 51,999.- 

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. / 6 – 12 มิ.ย.  

20 – 26 มิ.ย. /27 มิ.ย. – 3 ก.ค.  

4 – 10 ก.ค. /18 – 24 ก.ค. /25 - 31 ก.ค.  

1 – 7 ส.ค. /8 – 14 ส.ค. /29 ส.ค. – 4 ก.ย. 

5 – 11 ก.ย./19 – 25 ก.ย./26 ก.ย. – 2 ต.ค. 

3 – 9 ต.ค. / 10 – 16 ต.ค. / 17 – 23 ต.ค. 

24 - 30 ต.ค. / 7 – 13 พ.ย. / 21 – 27 พ.ย. 

28 พ.ย. – 4 ธ.ค.  

5 – 11 ธ.ค. / 12 – 18 ธ.ค. 

49,999.- 

26 ธ.ค. 22 - 4 ม.ค. 23  59,999.- 8,500.- 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศ 

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าให ้

ตอ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิใน

การเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) 

  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของ

มค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการ 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  70.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 5,000.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 
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กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซี่าได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้ง

ขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ

ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทาง

บริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบริษทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ 

เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่า

ส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเตมิจากทางบริษทัฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 
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บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ

นดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น…

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็น

ส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั 

ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) 

ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิ

เท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  
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• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม 

ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้

ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้

ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอก

อกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหต ุ

ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มใิห ้

เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ

พื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกี าร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอื

และค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้นี้” 

 

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