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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-เมอืงลสิบอน-เมอืงซนิทรา- เคปดารอคค่า  × × √ 

3 มหาวหิารเจอโรนิโม -หอคอยเบเลง็-เมอืงบาดาโฮซ √ √ √ 

4 เมอืงเซวลิญ่า-มหาวหิารแห่งเซวลิญ่า-หอคอยฆรีลัดา-
เมอืงคอรโ์ดบา 

√ √ √ 

5 เมอืงคอรโ์ดบา-มสัยดิเมซกตีา้-กรงุมาดรดิ √ √ √ 

6 เมอืงโทเลโด-มหาวหิารโทเลโด-กรงุมาดรดิ √ √ √ 

 

พเิศษ!!! ชมโชว์ระบ ำฟลำเมงโก ้ 
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7 เมอืงเซโกเวยี-มหาวหิารแห่งเมอืงเซโกเวยี-Las Rozas 
Village Outlet-การแสดงระบ าฟลาเมงโก้ 

√ √ √ 

8 พระราชวงัหลวงแห่งสเปน-พลาซ่า มายอร-์สนามบนิ √ √ × 
9 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ- เมืองลิสบอน-เมืองซินทรา- เคป ดา รอคค่า                (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
04.45 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
07.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK191 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ)  
12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร ภตัตาคาร จากนัน้เดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมือง
ตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวังท่ีสวยงามท่ีไดร้ับการ
รบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดด
เดน่ของแควน้แกรนดล์ิสบอน ประเทศโปรตเุกส น าท่านชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da 
roca) อันเป็นแหลมท่ีตัง้อยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีปยุโรป น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตเุกสตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เตจู ้(Tejo) โดยผ่าน
เสน้ทางมอเตอรเ์วยส์ายส าคญัท่ีทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท ชาวไร ่ชาวสวน 
และป่าคอรค์ (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศท่ีแตกต่าง ทัง้ริมฝ่ัง
มหาสมุทรและฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 800 ปี 
และเคยประสบกบัเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท าใหอ้าคารเก่าแก่โบราณ
ไดร้บัความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้  าคนส าคญัของเมืองในสมยันัน้ คือ มารค์ิส เดอร ์
ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริ่มบรูณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหมใ่หท้นัสมัย 
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เกิดการสรา้งถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณเ์ป็น
ของตนเองจนถึงปัจจบุนัหลงั    

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 VIP Executive Art’s หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม มหาวหิารเจอโร นิโม -หอคอยเบเลง็-เมืองบาดาโฮซ                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหา
วิหารเจอโร นิโม ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งไดเ้ดินเรือสู่ประเทศ
อินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนีเ้ป็นผลงานอนัเย่ียมยอดของ
งานสถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ถึง 70 ปี จงึแลว้
เสรจ็สมบรูณ ์และไดร้บัการรบัรองจาก
องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลก น าท่านถ่ายรูป หอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน า้
เ พ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือ เป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินเรือ
ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาส
โก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท่ี์
สวยงาม จากนัน้น าท่านบนัทึกภาพกับ อนุสาวรียด์ิสคฟัเวอรี่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 
เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร ์

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาโฮซ 
(Badajoz) เมืองหลวงของแควน้เอ็กซต์รา้มาดูราทางตอนใตข้องสเปน เป็นเมืองใหญ่
ท่ีสดุของแควน้ และมีความโดดเดน่ในดา้นสถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัรท์ิง้ไวใ้หค้นรุน่หลงั 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Ilunion Golf Badajoz หรือเทยีบเทา่ 
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วนัที่ส่ี  เมืองเซวลิญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรัลดา-เมืองคอร์โดบา
                       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ
วิลญ่า (Seville) ซึ่งตัง้อยู่ในแควน้อันดาลู
เซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็น
เ มื อ ง ท่ี เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ ขี ย ว ข จี  
สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาล
ท่ีจดัขึน้ในเมืองเซบีญ่าไดร้บัการกล่าวขาน
มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวา
มากท่ีสดุในแควน้อลัดาลซีูย เมืองนีเ้คยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมวัรม์านานกว่า 
800 ปี จึงไดร้บัอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัรค์่อนขา้งมาก น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่ง
เซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแหง่เมืองเซวิลญ่า มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก
มหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์กรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปนสรา้ง
ดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างงามวิจิตร สรา้งขึน้แทนท่ีตัง้ของสุเหรา่เดิม 
โดยตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบตัิล  า้ค่า มีทัง้
ภาพเขียน,เครื่องใชใ้นพิธีของศาสนาท่ีท ามาจากทองค าและเงินลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้
อีกทัง้ยังเป็นท่ีเก็บศพของโคลัมบสัอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูป หอคอยฆีรัลดา (giralda)  
ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรบัท่านท่ีสุขภาพไม่เอือ้อ านวย) 
ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน า้พเุพ่ือใชใ้นพิธีช  าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้
เป็นลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร ์สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และ
ความคดิสรา้งสรรคข์องชาวมวัร ์ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตรยิส์เปนมาก่อน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอรโ์ดบา 
(Cordoba) ครัง้หนึ่งเคยถกูครอบครองโดยชาวโรมนัและชาวมวัรจ์ากอาหรบั เมืองคอรโ์ด
บาตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้กัวดลักีเบีย 
เ ป็ น เ มื อ ง ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
วัฒนธรรมมุสลิมในประ เทศ
ส เ ปน  อ ง ค์ก า ร ยู เ น ส โ ก ไ ด้
ประกาศให้เมืองคอรโ์ดบาเป็น
เมืองมรดกโลกของประเทศสเปน 
เมืองนีเ้ป็นเมืองในระบบกาหลิบ
ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้
การเรียนรูด้า้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร ์ปรชัญาและการแพทย ์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
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 Ayre Cordoba หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า เมืองคอร์โดบา-มัสยดิเมซกต้ีา-กรุงมาดริด                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเข้าชม มัสยิด
เมซกีต้า ท่ีมีขนาดใหญ่โตและออกแบบอยา่งวิจิตรดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 850 
ตน้ ต่อยอดเสาด้วยโครงสรา้งคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช 
ประดบัดว้ยเครื่องกระเบือ้งเคลือบ อิฐ และหินฉลลุาย ทั่วทัง้อาคาร ดา้นในสดุของมสัยิด
จะสรา้งมีหรบั อนัเป็นเครื่องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้
มายึดครองเมืองคอรโ์ดบา จึงไดมี้การสรา้งโบสถข์ึน้บริเวณกึ่งกลางของมสัยิด และสรา้ง
หอระฆงัสงู 93 เมตร ขึน้ในบรเิวณสวนสม้และลานน า้พุ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด เมือง
หลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุคท่ีกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโด
มาท่ีน่ีและประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-
1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งในโลก และสงูสดุแหง่หนึ่งในยโุรป 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Silken Puerta Madrid หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก เมืองโทเลโด-มหาวหิารโทเลโด-กรุงมาดริด       (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโทเลโด 
(Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศนูยก์ลาง
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ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม 
คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเบือ้งล่างลอ้มรอบไปดว้ย    
แม่น า้ตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากขา้ศึก น าท่านเท่ียวชมเมือง
และขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตี
โย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมันสรา้งขึน้เพ่ือปกปักษ์รกัษา
เมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน  ประตเูมืองปเูอรต์าเดบิซากรา หนึ่งในประตเูมืองท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆารโ์กธิค 
เรเนสซองส ์ 

 
เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้  มหาวิหารโทเล

โด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกใช้
เวลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดมิชาวมสุลิมใชเ้ป็นสเุหรา่ ตอ่มาไดก้่อสรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 
1226 และเพิ่มศิลปะแบบมเูดฆาร ์บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบรูณใ์นอีก 
300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 
มมุดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนัน้
น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจดุชมวิวเพ่ือชมทิวทศันข์องเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทศันท่ี์จิตร
กรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอย่างสวยงาม ถึง
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงมาดริด และน าท่านสู่ ถนนเซอร์ราโน่  
แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเช่น Louis Vuitton, Prada, 
Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Silken Puerta Madrid หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจด็ เมืองเซโกเวยี-มหาวหิารแห่งเมืองเซโกเวยี-Las Rozas Village Outlet-

การแสดงระบ าฟลาเมงโก้                (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซโก
เวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโก
เบีย ในแควน้คาสตีลและเลออนข
องประเทศสเปน ตัง้อยู่บริเวณจุด
บรรจบระหว่างแม่น า้เอเรสมา กับ
แม่น า้กลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์
รามา โดยขณะท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร ์
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เมืองนีจ้ึงมีช่ือเรียกว่า เซโกเบีย น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และ
สะพานส่งน า้โรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเก่าซึ่งลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดร้บัการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท่ี 15  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดนิทางสู ่Las Rozas Village Outlet อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่นเลือกซือ้สินคา้มีกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, 
Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, 
Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่น ชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก้ การแสดง
ช่ือดงัซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดตอ่กนัมาและเป็นการแสดงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสเปน  
สมควรแก่เวลาน าท่านสูท่ี่พกั  
 Silken Puerta Madrid หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่แปด พระราชวงัหลวงแห่งสเปน-พลาซ่า มายอร์-สนามบินกรุงมาดริด  (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวัง
หลวงแห่งสเปน  แห่งกษัตริย์ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ
พระราชวังแวร์ซายส์ และความ
สวยงามของพระราชวังลูฟว์ ใน
ฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้
แมนซานาเรส สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1735 
ใช้เวลาสรา้งถึง 25 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเ ลียน โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส
และอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพียง12
หอ้ง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญั ท่ี
วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ , นาฬิกา, หนังสือ, 
เครื่องใช,้ อาวธุ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของอทุยานหลวง อทุยานไมด้อกไมป้ระดบั
ท่ีมีการเปล่ียนพนัธุไ์มท้กุฤดกูาลท าใหมี้ความสวยงามทัง้ปี  
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เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza 
Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือ
ประตพูระอาทิตย ์ซึ่งเป็นจตรุสัใจกลาง
เมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของ
สเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย์) และยังเป็น
ศนูยก์ลางรถไฟใตด้ินและรถเมลท์กุสาย 
นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสาย
ส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยรา้นคา้
และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย ผา่นชม น า้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ี 
สรา้งอทุิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของ
เมือง ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala)  ท่ีสรา้งถวายพระเจา้ชารล์สท่ี์ 3 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน  

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK144 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

07.15 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบนิท่ี EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

เดือน วนัเดนิทาง ราคา 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ตุลาคม 2565 19-27 ต.ค. 74,900 12,000 
ธันวาคม 2565 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 2566 89,900 12,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 7 วนั = 14 ยโูร ) 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 3 วนั = 6 ยโูร ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมดัจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วซ่ีา และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวซ่ีา
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 
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1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม

การเดินทาง  
2. เอกสารรับรองการได้รับวคัซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 
3. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ

ยื่นวีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณทีีท่ างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 
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9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

10. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

11. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

UNIQUE INTER 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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