
รหัสโปรแกรม : 23299 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินอาบูดาบ ี     

2 
สนามบินมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  
อนุสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 – มหาวิหารแห่งดุโอโม่เมืองมิลาน  
เมืองเวนิส 

   
HOTEL RUSSOTT MESTRE 

หรือเทียบเท่า  

3 
นั่งเรือเดินทางสู่เกาะเวนิส – เกาะเวนิส – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – จัตุรัสซานมาร์โค 
พระราชวังดอจน์ – สะพานทอดถอนใจ – เมืองปิซ่า    

HOTEL AC PISA 

หรือเทียบเท่า  

4 
จัตุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ – มหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า  
เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
สะพานเวคดิโอ 

   

HOTEL CHARME 
PRATO 

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองโรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โรมันฟอรัม 
สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน    

HOTEL NOVOTEL 
ROMA EST 

หรือเทียบเท่า  
6 สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน – สนามบินอาบูดาบี     

7 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ช่ัวโมง 35 นาท ี

23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – อนุสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 
            มหาวิหารดุโอโม่แห่งมิลาน – เมืองเวนิส   
 

 

03.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี EY 081 
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 
07.55 เดินทางถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย
และป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาล ีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” 
ซึ่งหมายถึง อยู่กลางท่ีราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมือง
แฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม 

 นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็น
ศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และ
อนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

 
 



 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 
157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอัน ดับสองใน
ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ท่ีเมืองวาติกัน **ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 
ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เวนิส หรือ เวเน
เซีย ในภาษาอิตาลี เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่ง
สะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันใน
บริเวณ ทะเลสาบเวทิเนีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของอิตาลี 

ค่ำ ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก HOTEL RUSSOTT VENICE MESTRE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – เกาะเวนิส – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – จัตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจน์ – สะพานทอดถอนใจ – เมืองปิซ่า  
             

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านนั่งเรือท่ี ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) สู่ เกาะเวนิส (Venice Island)  
นำท่านเดินเยีย่มชมจุดสำคญัต่างๆของเกาะเวนิส อาทิเช่น มหาวิหารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) มหาวิหารทีต่ั้งอยู่บน จัตุรัสซานมาร์โค 
(Piazza San Marco) กลางเมืองเวนิส เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Cheisa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 เกาะเวนิส ผ่าน
ชม พระราชวังดอจนส์ (Doge’s Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในเวเนเซี่ยนโกธิคสไตล์ พระราชวังเคยเป็นที่พำนักของดยุคแห่งเวนิสที่มี

อำนาจสูงสุดของอดตีสาธารณรัฐ สร้างขึ้นในปี 1340 และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1923 สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) 
เป็นสะพานท่ีเชื่อมต่อกับคุก *ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า เรืออันเปน็เอกลักษณ์ของเกาะเวนิส เรือที่ตกแต่งเบาะนั่งอย่าง
สวยงามแตกต่างกันไป เรือ 1ลำ สามารถจผุู้โดยสารได้ 5-6 ท่าน เรือ 1 ลำ ประมาณ 80 - 120 ยูโร หรือ คำนวณ เป็นเงิน
ไทย ท่านละ ประมาณ 3,200 – 4,800 บาท * อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศยั 
นำท่านเดินไปยังร้านอาหาร ซึ่งท่านจะได้ลิ้มรสของอาหารขึ้นช่ือ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่น่ี คือ สปาเก็ตตี้หมึกดำ 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น สปาเก็ตต้ีหมึกดำ 

นำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองเวนิส 
 



 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ( Pisa) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงและเป็นทีรู่้จักของ
นักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีช่ือเสยีงไปทั่วโลก 

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก    Hotel AC Pisa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day4 จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ – มหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์  
             มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – สะพานเวคดิโอ 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราฌกลี  (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยุเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ มหาวิหารดุ
โอโม่แห่งปิซ่า (Duomo de Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงาม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning tower of Pisa) อันเลื่องช่ือ 
สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้ง
ต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ 
กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองช้ิน น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้า
ปล่อยสิ่งของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน 
*ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เริ่มต้น ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร  (EURO) หรือ 
คำนวนเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท  (THB) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร โดยทั้งนี้ คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุทั้งหมด* 
นำเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับกาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย 
องค์การสหประชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1982 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษพิซซ่าและไวน์เลิศรส 1 แก้ว 
 

 
 



 
เดินทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมที่ใช้ หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วย
รูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune) วีรบุรุษเปอรร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Persues with the Head of 
Medusa) รูปปั้นเดวิดผลงานท่ีมีชื่อเสียงของไมเคิลแองเจโล่  สะพานเวคดิโอ(Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง
สะพาน อิสระให้ท่านเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆ  ตามอัธยาศัย 

ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก    Hotel Charme Prato ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day5 เมืองโรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กลุ่มโรมันฟอรัม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัดซีโย ประเทศ
อิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) เป็นนครที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีและประชากรน้อยท่ีสุด เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่ง
เป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นำท่านถ่ายรูปเป็นที ่ระลึกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ด้านในมี
ประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัล
แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์
นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์  
*บางกรณีมีงานสำคัญทางศาสนา หรือ พิธีการสำคัญต่างๆ อาจไม่สามารถเข้า
ใกล้ตัวมหาวิหารได้ ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพราะอาจมีการ
จัดงานขึ้นตามความเหมาะสมและกำหนดการไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทจะ
พยายามนำท่านชมตัวมหาวิหารให้มากที่สุด*  
นำท่านเดินทางสู ่ กลุ ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลาง
ทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมันที่สะท้อนเห็น
ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  
 

 



 
 
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 
อดีตสนามการประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

   นำท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ น้ำพุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน้ำพ่ีมีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน้ำพุ
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่เมืองโรมอีก
ครั้ง มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง  
ก็จะสมหวัง เดินทางสู่ บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย รวมถึง
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน กาแฟ ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชม 

ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก    Hotel Novotel Roma Est  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day6 สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน ประเทศอิตาล ี
10.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินท่ี EY 086 
               (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที 
18.25 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบินท่ี EY 402 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที 
 

Day7 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 
 



 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

 
Flight detail  

 

ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์
ไม่รวม 

ต๋ัว
เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพัก
เด่ียว 

04 – 10 กันยายน 2565 
                     

 

   EY407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY086 / FCO – AUH / 10.20 – 18.25 
EY402 / AUH – BKK / 22.35 – 08.05 

48,990 45,990 29,990 6,900 

25 กันยายน – 01 ตุลาคม 2565 
 

    EY407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY086 / FCO – AUH / 10.20 – 18.25 
EY402 / AUH – BKK / 22.35 – 08.05 

48,990 45,990 29,990 6,900 

10 – 16 ตุลาคม 2565 
 

    EY407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY086 / FCO – AUH / 10.20 – 18.25 
EY402 / AUH – BKK / 22.35 – 08.05 

49,990 46,990 30,990 6,900 

23 – 29 ตุลาคม 2565 
 

   EY407 / BKK – AUH / 19.30 – 23.10 
EY081 / AUH – MXP / 03.25 – 07.55 
EY086 / FCO – AUH / 10.20 – 18.25 
EY402 / AUH – BKK / 22.35 – 08.05 

49,990 46,990 30,990 6,900 

13 – 19 พฤศจิกายน 2565 
 

   EY407 / BKK – AUH / 21.05 – 00.30 
EY081 / AUH – MXP / 02.55 – 06.10 
EY086 / FCO – AUH / 09.50 – 18.55 
EY402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

49,990 46,990 30,990 6,900 

04 – 10 ธันวาคม 2565 
 

   EY407 / BKK – AUH / 21.05 – 00.30 
EY081 / AUH – MXP / 02.55 – 06.10 
EY086 / FCO – AUH / 09.50 – 18.55 
EY402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

51,990 48,990 32,990 8,900 

27 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 
 

   EY407 / BKK – AUH / 21.05 – 00.30 
EY081 / AUH – MXP / 02.55 – 06.10 
EY086 / FCO – AUH / 09.50 – 18.55 
EY402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

59,990 56,990 39,990 14,800 

28 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 
 

   EY407 / BKK – AUH / 21.05 – 00.30 
EY081 / AUH – MXP / 02.55 – 06.10 
EY086 / FCO – AUH / 09.50 – 18.55 
EY402 / AUH – BKK / 21.45 – 07.20 

59,990 56,990 39,990 14,800 

 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแกท่่าน 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทาง
น้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลา
น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 



 



 



 



 





  



 

 
 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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