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รหัสโปรแกรม : 23292 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เสน้ทาง   : เวนสิ - โดโลมตี ิ- มลิาน 8 วนั 5 คนื 
เดนิทางโดย   : สายการบนิ EMIRATE AIRLINE  
กำหนดการเดนิทาง  :  24 มถินุายน - 1 กรกฎาคม (รบั 20 ทีเ่ทา่นัน้) 
วันเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบินในปัจจุบัน 
 
วนัศกุรท์ี ่24 มถินุายน 2565 (1)  กรงุเทพฯ 
22:00  เชคอิน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
วนัเสารท์ี ่25 มถินุายน 2565 (2)  ดไูบ – เวนสิ (อติาล)ี 
01:35  ออกเดินทางสูอ่ิตาลี โดยสายการบินเอมิเรต  

เที่ยวบิน EK385 ระยะเวลา 6.10 ชั่วโมง  
04.45  ถงึสนามบินดูไบ (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 4.20 ชั่วโมง) 
09:05  บินต่อสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรต  

เที่ยวบิน EK135 ระยะเวลา 6.20 ชั่วโมง 
13:25  ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิวนิส ประเทศอิตาลี 

พาท่านเดินทางข้ามสู่เกาะเวนิส และเชคอินเข้าสู่ทีพ่ักบนเกาะเวนิส  
พาท่านเที่ยวเกาะ VENICE ครบทุกไฮไลท์ 
- มหาวิหารซานมาร์โก้ (San Marco) 
- พระราชว้งดอจ (Palazzo Ducale) 
- สะพานรอีัลโต (Ponte di Rialto) 
- หอระฆังซานมาร์โก (Campanile di San Marco) 
- แกรนด์ คาแนล (Grand Canal) 
*ทุกสถานทีอ่ยู่บริเวณใกล้ๆกัน เที่ยวแบบไม่เร่งรีบ **ทางเราพาไปชมทกุสถานท่ี หากสนใจเข้าชมด้านในสามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้า
สถานที่นั้นๆ 
19:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL ALBERGO CAVALLETTO & DOGE ORSEOLO หรอืเทยีบเทา่ที่พกับนเกาะเวนิส 
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วนัอาทติยท์ี ่26 มถินุายน 2565 (3)  เกาะเวนสิ - เทอืกเขาโดโลมตี ิ
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

เดินทางข้ามเกาะเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ ตอ่ด้วยพาท่านเดินทางเข้าสู่เขตอติาลีตอนเหนือจุดแรกที่จะพาไปแวะชม Lake Misurina เรา
มักจะเห็นรูปที่นี่ในโปสการด์โดโลมีตอิยู่เสมอๆ มีฉากหน้าเป็นทะเลสาบและฉากหลังเป็นเทือกเขาและอาคารสีเหลืองๆ 

12:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
        หลังอาหารพาขึ้นเขาจุดแรกกันที่ Tre Cime ภเูขาหินปูนสามลกูที่เรียงตดิกัน  

เค้าว่ากันว่า เป็นยอดเขาที่ดังและสวยที่สุดของ Dolomites ฝั่งตะวันออก 
จนได้เวลาเดินทางสู่ Lake Braies ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกของโดโลไมต์ทะเลาสาบสีเขียวมรกต 
เก็บภาพทกุๆที่กันจนจุใจ พาท่านเข้าสู่ที่พัก 

19:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL TYROL DOLOMITES หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักสวยมากกกก ใจกลางเทอืกเขาโดโลมีติ อยู่ใกล้มุมมหาชน  
พักสองคืนตดิ ไม่เหนือ่ยจดักระเป๋า 

 
 

วนัจนัทรท์ี ่27 มถินุายน 2565 (4)  เทอืกเขาโดโลมตี ิ
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ช่วงเช้า พาท่านไปชมวิวสุดอลงัการที่  Val Alpe di Siusi อัลเป ดิซีอซูี ทุ่งหญ้าบนภูเขาที่ใหญที่สุดในยุโรป 
ต่อด้วยใกล้ๆกันที่ Lago Di Carezza ทะเลสาบคาเรซซา  สวยอกีแล้วววววว 

12:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารกลับสู่ที่พัก อิสระท่านตามอัธยาศัย  
จนได้เวลาพาท่านเดินไปยังไฮไลท์ของทริปนี้อกีแหง่หนึ่ง View Point Val Funes 
ว่ากันว่าภาพจากที่น่ี ถูกเผยแพรอ่อกไปมากที่สุดของเทือกเขาโดโลมีติ 

19:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
พกัคา้งคนื ณ HOTEL TYROL DOLOMITES หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักสวยมากกกก ใจกลางเทอืกเขาโดโลมีติ อยู่ใกล้มุมมหาชน  
พักสองคืนตดิ ไม่เหนือ่ยจดักระเป๋า 
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วนัองัคารที ่28 เมษายน 2565 (5)  เทอืกเขาโดโลมตี ิ
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
        ช่วงเช้าพาท่านไปยัง Cinque Torri วิวยอดเขาหอคอยทั้ง 5  
12:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร ลัดเลาะไปตามเทือกเขาวิวสวยๆ จนถึง Passo Giau จุดชมวิวสวยๆ 
รวมถึงเส้นทางขับรถเข้าไปเรียกได้ว่าสวยได้ตลอดทาง 

       จนได้เวลาเข้าสู่ทีพ่ัก  
       พักผอ่นตามอัธยาศัย ณ ทีพ่ัก หรือลงแช่น้ำในสระน้ำของโรงแรม 
19:00  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ Hotel SONUS ALPIS หรอืเทยีบเทา่ 
ที่พักสวยมากกกก มสีระว่ายน้ำ ใจกลางเทือกเขาโดโลมีต ิ
พักสองคืนตดิ ไม่เหนือ่ยจดักระเป๋า 
 

 
วนัพธุที ่29 มถินุายน 2565 (6)  เทอืกเขาโดโลมตี ิ- มลิาน 
08:00 อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ช่วงเช้ามีเวลาให้ท่านจิบกาแฟหน้าทีพ่ัก หรือพักผ่อนกันตามอัธยาศัย  
10:00  วันนี้ออกสายเพราะท่ีพกัสวย ได้เวลาเดินทางสู่เมอืงมิลาน 
13:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
       หลังอาหารเดินทางต่อจนถงึเมือง MILAN  

เมื่อถึงเมืองมิลาน พาท่านเข้าสู่ทีพ่ัก เช็คอินเรียบร้อย พักผ่อนกันสักนดิหน่อย 
ได้เวลาพาท่านเดินเที่ยวมิลาน พาเดนิแนะนำสถานที่ทั้งหมดกลางเมอืงมลิาน ทั้งช้อปปิง้ จุดชมวิว ร้านอาหาร แบรนด์เนม ของ
ฝาก ทั้งมหาวิหารมิลาน (Piazza del Duomo) และร้านค้าหรูหราและรา้นกาแฟหรู (Galleria Vittorio Emanuele II) หรือ ช้
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อปปิ้งที่ถนน (Corso Buenos Aires) สามารถเดินถึงกันหมด ท่านใดอยากเดินเล่นอสิระกส็ามารถทำได้  
ที่พักใกล้ดูโอโม่ เราพาเดินเล่น เพลดิเพลินกับบรรยากาศได้ทั้งคืน 

19:30  อาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคนื ณ STARHOTELS ROSA GRAND 
ที่พักใกล้ดูโอโม่ สามารถเดินเล่นได้ทัง้คืนฃ 

 
วนัพฤหสับดทีี ่30 มถินุายน 2565 (7)   มลิาน 
08:00 อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ช่วงเช้า     พาท่านขึ้นชมด้านบนหลงัคาของมหาวิหารดูโอโม่ และเก็บภาพบรรยากาศบริเวณ 
จัสตุรัสดูโอโม ในช่วงเช้าผู้คนยังนอ้ย สามารถถ่ายรูปกันไดเ้พลินๆ  
จากนั้นอิสระเก็บตกมิลานกันต่อ หรอืใครให้เราพาเดินเล่นก็ทำได้เช่นกัน 
**เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การเสยีเวลาในการเทีย่ว อสิระอาหารกลางวนัและเยน็** 

18:00   ได้เวลาพาท่านเดินทางเข้าสูส่นามบิน 
22:20  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรต  

เที่ยวบิน EK2092 ระยะเวลา 6.05 ชัว่โมง  

 
วนัศกุรท์ี ่1 กรกฎาคม 2565 (8)  ดไูบ - กรงุเทพฯ 
06:25  ถงึสนามบินดูไบ (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 3.15 ชั่วโมง ) 
09:40  บินต่อสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรต  

เที่ยวบิน EK372 ระยะเวลา 6.35 ชั่วโมง 
19:15  ถงึสนามบินสุวรรณภูม ิ
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อัตราค่าบริการ 
 
แบบจอยทริป 
เดินทางร่วมกับสมาชิิกของเรา  15 ท่านขึ้นไป 
- เดินทาง 2 ท่าน  ท่านละ   129,900- 
- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว 39,900.- 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 28,500.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
 
ราคาเด็ก 
อายุ 1 ปี - ไม่เกิน 2 ปี ท่านละ 20,000.- 
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. หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 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 , ค่า

โรงแรม Test and go เริ่มต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน ***หากท่านประทับใจในการบริการ*** 
 
 



6 
 
 
 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้า
หรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย 
- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคา

พิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจาก
พนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำ
และดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่
เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น  

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์ 

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

เครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน 
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  

- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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หมายเหต ุอื่นๆ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ 

จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

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

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะ
สำรองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก
สายการบินให้กับท่าน 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

