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 1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสวุรรณภมูิเคาน์เตอรส์ายการบนิเอมเิรตส์

แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 2 ปารสี-รอูอ็ง-อาสนวหิารรอูอ็ง-หอนาฬกิาโกร-์ซอรล์อซ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส(ชาร์ล เดอ โกล) ประเทศฝรั่งเศส  โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ 
EK385 (01.35-04.45) / EK73 (08.20-13.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุปารสี ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นำท่านผ่านชมกรุงปารีส อันทันสมัย และเมืองแห่งแฟชั่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง(Rouen) อดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ที่เคยเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลาง ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีของนอร์มองดีในยุค
กลาง และเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์แองโกล-นอร์มันที่ปกครองทั้งอังกฤษและบริเวณส่วนใหญ่ของฝรั่งเศส  

นำท่านแวะชมพร้อมถ่ายภาพอาสนวหิารรอูอ็ง(Rouen Cathedral) หรือชื่อทางการคือ อาสนวหิารแม่
พระแหง่รอูอ็ง อาสนวิหารศิลปะแบบโกธิค เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้ารชิารด์ใจสงิห์ รวมท้ังหัวใจด้วย ด้านหน้า
อาสนวิหารรูอ็องเป็นผลงานของ โกลด์ มอแน เป็นภาพเขียนชุดที่มีช่ือเสียงที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทีว่าดภาพ
เดียวกันแต่ต่างเวลากันตามแสงสีที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และน่าประทับใจที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนถนนเส้น
เดียวกับหอนาฬกิาโกร-์ซอรล์อซ (Gros Horloge) สามารถเดินเท้าชมหอนาฬิกาได ้มหาวิหารแห่งรู้อ็องได้ช่ือว่า
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เป็น มหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเคยครองอันดับสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ตัว
มหาวิหารโดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งประติมากรรม จิตรกรรม กระจกสีอันงดงามประณีตทั้งโบสถ์ ส่วนหอคอย
ของอาคารมียอดเป็นส่วนที่เรียกว่า "มงกุฎแห่งนอร์มังดี" ด้วยสัดส่วนอันใหญ่หลวงการตกแต่งภายในด้วยบันได
สามัคคีของพระวิหารมีพื้นที่ที่เงียบสงบสำหรับการนมัสการทางจิตวิญญาณ มีหน้าต่างกระจกสีอันประณีตถึง 80 
แห่งช่วยให้แสงสามารถกรองเข้าไปในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ได้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พกัที่   Hotel ibis Styles Rouen Centre Cathédrale หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 3 รอูอ็ง-มงแซง็ มีแชล-วหิารมง แซง็ มีแชล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เม ืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint-Michel) หนึ ่งในเมืองท่องเที ่ยวที ่ห ้ามพลาด และยังมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล(Mont Saint-Michel) เป็นวิหารคริสตจักรที่มีตำนานเล่าเรื่องที่น่าสนใจ วิหาร
แห่งนีต้ั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ชื่อเดิมเรียกว่า มงตงบ์(Mont Tombe) จากความงดงามของสถาปัตยกรรมรวมกับ
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สภาพแวดล้อม สวยงามเหมือนปราสาทในเทพนิยาย เพราะมีการออกแบบผสมผสานระหว่างโกธิคและโรมาเนสก์ ที่
มีความเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.1979 ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโก วิหารแห่งนี้มตีำนานเล่าต่อกันมาว่า มีเทวดามีแชล มาเข้าฝัน
นักบุญ โอแบร์ บิชอป ให้สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมา ด้วยอภินิหารต่างๆ จึงทำให้นักบุญเชื่อและลงมือสร้างวิหารแห่งนี้
ขึ้นมา ตัววิหารถูกก่อสร้างด้วยหินแกรนิตมีความสูงถึง 155 เมตร บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทูตสวรรค์มิคาเอล 
สร้างโดยโดยประติมากรผู้มีช่ือเสียงโด่งดังนามว่า เอมานูแอล เฟรมีเย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่  Hotel gabriel mont saint michel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 4 มงแซง็ มแีชล-เมอืงตรู-์มหาวหิารตรูป์ราสาทเชอนงโซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองตูร์(Tours) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และติดกับฝั่งลุ่ม
เเม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝรั่งเศส เเคว้นซ็องทร์ โดยเป็นเมืองหลวงของเเคว้นและเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษามาอารยธรรมโรมันมาตั้งเเต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 1 ทำให้ความเจริญต่างๆ เข้ามาสู่เมืองเเห่
งนี้อย่างมากมาย นำท่านแวะถ่ายภาพมหาวิหารตูร์(Cathédrale Saint-Gatien) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหาร
นักบุญกาเซียงแหง่ตรู์ สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้นักบุญกาเซียงแห่งตูร์ อดีตมุขนายกผู้ก่อตั้งมุขมณฑลตูร์ วิหารแห่งตูร์
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูร์ที่มีอายุนับพันปี สร้างบนฐานเดิมของวิหารเก่าแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากบริเวณแขน

กางเขนฝ่ังทิศใต้และหอทั้งสอง ส่วนท่ีใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานที่สุดคือบริเวณกลางโบสถ์ ซึ่งสถาปนิก ซีมง ดูว์ 
มอง ได้สร้างส่วนแขนกางเขนและตามด้วยบริเวณกลางโบสถ์ซึ่งประกอบด้วยหกช่วงเพดาน โดยบริเวณกลางโบสถ์
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สองช่วงแรกนั้นใกล้เคียงกับของวิหารหลังเดิม บริเวณด้านหน้าของวิหารนั้นจะพบว่าบริเวณด้านล่างซึ่งมักจะเป็น
ที่ตั้งของรูปปั้นต่าง ๆ ได้ถูกทำลายลงโดยกองทัพฝ่ายโปรเตสแตนต์ในช่วงสงครามศาสนาฝรั่งเศส แต่ยังคงพบ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่จัดว่าสวยงามและละเอียดอ่อนอีกมากมายซึ่งเป็นหลักฐานมาถึงยุคปัจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ(Chenonceau Castle) ปราสาทที่สวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ และยังมีประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับราชวงศ์ของฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด 
เพราะเป็นปราสาทที่กษัตริย์และพระราชินีของฝรั่งเศสมาพักอาศัยอยู่หลายต่อหลายรุ่น ปราสาทนี้เคยเกิด
เหตุการณ์ตัวปราสาทเดิมถูกวางเพลิงอีกด้วย ปราสาทนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของรักสามเศร้า ระหว่างประเจ้าอองรีที่2 
กับภรรยาหลวง แคเธอรีน และภรรยาน้อย ได้แอน ปัจจุบันยังมีร่องรอยและสัญลักษณ์ต่างๆ  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  Best Western Plus - L'artist Hotel Tours หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

5 เมอืงตรู-์พระราชวงัชอ็งบอร์-กรงุปารสี-หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่ประตูชยั-ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองช็องบอร์(Chambord) เข้าชม พระราชวังช็องบอร์(Chateau de Chambord) ปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตำหนักไว้ประทับ
ระหว่างที่พระองค์ล่าสัตว์ สร้างขึ้นอยู่บนพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่  เป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 
สวยงามและโรแมนติกที่สุด จน วอลต์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ได้นำไปเป็นต้นแบบปราสาทในภาพยนตร์ อนิเมชั่น
เรื่องดังที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่าง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast) จนทำให้ใครๆหลายคน จดจำ
และเป็นท่ีรู้จักมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยัง
เป็นที่จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงที่ตั้งสหประชาชาติ ฯลฯ นำท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูป
มุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอ
มาร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของ
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ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้ หอไอเฟลนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก เพื่อแสดง
ถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs 
Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะ
ถ่ายภาพความยิ ่งใหญ่ของประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส 
ประตูชัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย นำท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux 
Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑล์ฟูว์ และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอ
เล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ
ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่   Hotel Pullman Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 กรงุปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-หา้ง Galleries Lafayette-หา้งสรรพสนิคา้ La Samaritaine 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที ่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่
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หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลก
อย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 
โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับ
กระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี  ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่
งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่
เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette 
นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื ้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำ หอม มีครบทุกยี่ห้อ ท่านช้อปปิ้ง 
ห้างสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบ
ดั ้ง เด ิม น ั ่นค ือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ ่งถ ือว ่าเป ็นเอกลักษณ์อ ันโดดเด ่นของ
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ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที ่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น 
อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับ
หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

21.55 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรสต์แอรไ์ลน(์EK) เที่ยวบินที่ EK76 (21.55-
06.35(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.45 ชั่วโมง(รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

 7 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
22-28 มถิุนายน 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
06-12 กรกฎาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

26 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 65 79,999.- 79,999.- 15,900.- 
10-16 สงิหาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
07-13 กนัยายน 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
21-27 กนัยายน 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
11-17 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
18-24 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 
21-27 ตลุาคม 65 75,999.- 75,999.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
อตัราไมร่วม 
1. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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