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อิตาลี 7 วัน 4 คืน 
มิลาน-โมเดนา-พพิิธภณัฑร์ถเฟอร์รี่-โบโลญญ่า-ปาโดวา-เกาะเวนิส  

เวโรนา่-บ้านของจเูลยีต-ซีรม์โิอเน ่ 
ทะเลาสาบการด์้า-เบอร์กาโม-OUTLET SERRAVALLE 

กำหนดการเดนิทาง  
วันแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสุวรรณภมูิ   
22:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
วันทีส่องของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภมูิ-ดไูบ-มลิาน-โมเดนา-โบโลญญ่า 
01:35 น.  เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินท่ี EK385/EK205 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ :  0445-0945 *.*.*. 
14:20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว... 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโมเดนา (MODENA) (180 กม.) เมืองเก่าแก่แห่งนี้ อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี  
เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (EMILIA-
ROMAGNA) เป็นหนึ่งใน 20 แคว้นและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลี
มากแห่งหนึ่งอีกด้วย ...เป็นเมืองแห่งรถเฟอรารี่ (FERRARI) ซึง่เป็นเมืองบ้านเกิดของ ENZO FERRARI และเป็น
ที่ตั้งของโรงงานผลิตสุดยอดรถยนต์ระดับโลก อย่าง FERRARI, LAMBORGHINI, DE TOMASO, PAGANI, 
และ MASERATI ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองหลวงแห่งยานยนต์ 
นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถเฟอรารี่ ENZO FERRARI MUSEUM (MEF) ในเมืองโมเดนาของอิตาลีซึ่ง MEF ที่นี่
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เฟอรารี่ แห่งที่สองในโลก ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับ
วันเกิดของ ENZO FERRARI ผู้ก่อตั้งแบรนด์ FERRARI โดยแห่งแรกคือ FERRARI MUSEUM ตั้งอยู่ติดกับ
โรงงาน FERRARI ในเมืองมาราเนลโล ของอิตาลี ...พิพิธภัณฑ์ MEF แห่งนี้เป็นที่จัดแสดงยนต์กรรมที่มี

ความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ 
FERRARI ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ 
ENZO FERRARI ออกแบบและผลิต
ขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ 
พร้อมกับมีวีดีโอบอกเล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของแบรนด์ม้าลำพอง
อย่างละเอียด ทุกแง่มุม พิพิธภัณฑ์ใน
เมืองโมเดน่าถูกออกแบบให้สามารถ



หมุนเวียนการจัดแสดงได้โดยเน้นที่ตัวผู้ก่อตั้งอย่าง ENZO FERRARI แต่ที่มาราเนลโลเน้นท่ีแบรนด์ FERRARI ใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงยานยนต์ที่ประสบความ สำเร็จในอดีตทั้งบนถนนจริงและสนามแข่ง อิสระท่านเดินชมตาม
อัธยาศัย…  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (BOLOGNA) (45 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงทางด้านท่องเที่ยวและ
เป็นเมืองหลวงของแคว้น เอมีเลีย-โรมัญญา (EMILIA-ROMAGNA) เป็น 1ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัว
เมืองนั้นตั่งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโป กับ เทือกเขาแอเพนไนน์ยัง
เป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป… 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  BOLOGNA หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     โบโลญญ่า-ปาโดวา-เวนสิเมเตร ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมเมืองโบโลญญ่า .....เปียสซ่า มัจโจเล่ (PIAZZA MAGGIORE) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของ
ส่วนเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซาน เปโตร
นิโอ (BASILICA OF SAN PETRONIO) ซิตี้
ฮอลล์ (CITY HALL ) ลานน้ำพุเทพเนปจูน 
(FONTANA DEL NETTUNO) และ อาคาร
ปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL 
PODESTA)… 
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ 2 หอคอย อสิเนลี่ 
(TOWER OF THE ASINELLI) มีความสูง
ประมาณ 97.20 เมตร (330 ฟุต) และ 
หอคอยการิเซนดา (TOWER OF THE GARISENDA) มีความสูง ประมาณ 47 เมตร (162 ฟุต)นิยมเรียกกันว่า 
อาคารหอคอยคู่ (TWO TOWERS) เป็นสัญลักษณ์หลักของเมืองนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1109 -1119....
อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย..... 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปาโดวา (PADOVA) (120 กม.) เมืองท่องเที่ยวของแคว้นเวเนโต (VENETO 
REGION) ซึ่งเป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อิตาลีและยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมา
มากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองปาโดวายัง ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของอิตาลี และ
ยังมีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ  ของประเทศ เนื่องจากภายในตัวเมืองนั้น มากมายไปด้วยสิ่งก่อสร้าง
ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ… 
นำท่าน ชมภายนอกปาลัซโซ เดลลา ราโจเน (PALAZZO DELLA RAGIONE) อาคารยุคกลางที่มีช่ือเสียง ถูก
สร้างขึ้นในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มียาว 81.5 เมตร กว้าง 27 เมตร และมีสูง 24เมตร โดดเด่นไปด้วยหลังคาขนาดใหญ่ มี
ระเบียงที่เปิดกว้าง ภายในตกแต่งไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม… 
ชมภายนอกปราโต เดลลา วัลเล (PRATO DELLA VALLE) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามมาก



แห่งหนึ่งของเมือง ถูกล้อมรอบด้วยคลองเล็กๆ และสวนกว้างใหญ่ ที่มีรูปปั้นของบุคคลที่มีกว่า 78 รูปปั้น ตั้งเรียง
รายไปรอบๆคลองน้ำ โดยรูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดย ANDREA MEMMO ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18… 

เที่ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) 

(155 กม.) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็น
เมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า 
ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (QUEEN OF THE 
ADRIATIC) เมืองแห่งสายน้ำ (CITY OF 
WATER) เมืองแห่งสะพาน (CITY OF 
BRIDGES) และเมืองแห่งแสงสว่าง (THE CITY 
OF LIGHT) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลกไม่มีการอนุญาตให้รื้อ
สิ่งก่อสร้างเก่า ไม่มีรถยนต์มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิช
ตลอดมา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  MESTRE หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ี่ของการเดินทาง     เวนสิเมเตร-้เกาะเวนสิ-เวนสิเมเตร-้เวโรนา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ....นำท่าน ชมจัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสที่สวยงามท่ีสุดในอิตาลี ผ่านชมมหาวิหา
ซานมาร์โคพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 
800 ปีมาแล้วเมือ่สมัยเวนิสยังเป็นสาธารณะรัฐอิสระ
ซึ่งเคยร่ำรวย และมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์
โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน ...อิสระเดินเล่นชมเมืองเวนิ
สชมเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองเวนิสตามซอกซอยต่างๆ  
นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
*.*.*. รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*. ในกรณี 
น้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้ง
หัวหน้าทัวร์ ซึ่งเรือต่อลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) (121 กม.) อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับสองใน
แคว้นเวเนโต ได้รับสมญานามว่า LITTLE ROMAN เพราะยังคงสภาพ
สิ่งก่อสร้างจากสมัย โรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมื  องที่มากไปด้วยกลิ่นอายแห่ง 



ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรัด อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน้ำ ในปีค.ศ. 2000 องค์การ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม … 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  VERONA หรือเทียบเท่า 
วันทีห่้าของการเดินทาง     เวโรนา-ชริม์ิโอเน่-เบอรก์าโม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ชมเมืองเวโรนา ...ถ่ายภาพด้านนอก VERONA ARENA โรง
ละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซียมที่โรมแต่
ขนาดเล็กกว่า เป็นเมืองแห่งความรัก ที่มีเรื่องราวความรัก
ระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว(โรมีโอ) 
และ คาปูเล็ต (จูเลียต) ยิ่งเมื่อ วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ เอาเรื่องราว
ของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวที ชื่อเสียงของ โรมี
โอ จูเลียต และ เวโรนา ก็โด่งดังมากขึ้นและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยว… 

เช้าชมบ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) คือบ้านเลขที่ 27 ถนน VIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA 
ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้ เคยเป็นของตระกูล 
CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้ายคลึงกับ
ตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่ด้วยความท่ีกระแส
ของละครดัง คนก็เลยอินจัดเมืองนี้ก็เลยถูกพัฒนาให้
เป็นที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที1่3 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 
โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตใน
บทประพันธ์อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิง สาว
จากทั่วโลกพากันมาท่ีนี่ ยืนริมระเบียงแห่งนี้ และดื่มด่ำ
กับบรรยากาศที่เขียนข้ึนเม่ือหลายร้อยปีก่อนเพ่ือจินตนาการถึงโรมิโอของพวกเธอ 
จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SQUARE ที่สวยงาม
เป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านมาตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี 
PASTEL หวานๆ มีร้านรวงเล็กๆ ลักษณะเหมือนตลาด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE) (45 

กม.) เมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปีด้วยลักษณะภูมิประเทศที่
เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่
สวยงาม .... 
นำท่าน ชมทะเลสาบการ์ดา ความสวยงามของวิวทิวทัศน์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


ของทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน เมืองเล็กๆแต่ก็มี
เสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  
นำท่าน ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง (THE SCALLGER OF SIRMIONE) สร้างในปี 1277 เมืองนี้
เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER… 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม (BERGAMO) (100 กม.) เบอร์กาโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ (LOMBARDY) หนึ่งใน 20 แคว้น
ของประเทศอิตาลี… 

ที่พัก  BERGAMO หรือเทียบเท่า 
วันทีห่กของการเดินทาง     เบอรก์าโม-มลิาน-ดูไบ-ประเทศไทย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า CITTA ALTA ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 17 ชมย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ (PIAZZA VECCHIA ,OLD SQUARE) ซึ่งเป็นย่านใจ
กลางเมืองเก่าท่ีแวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลางและ 

 เรเนสซองส์… 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) ระหว่างทางให้ท่านได้ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET (60 กม.)  
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก หนึ่งใน OUTLET ที่ดีท่ีสุดในประเทศอิตาลีและของยุโรป… 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง
หลวงแห่งแฟชั่น 
จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาใน
การสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่
เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรง

กากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อา
เขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐม
กษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 
นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อป
ปิ้งอาเขตที่สวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น
ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา
แพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่ง

จิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่
จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ง
ต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับ
ลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

18:00 น.         นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
22:20 น.         ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK92/EK372 



วันที่เจด็ของการเดนิทาง      ประเทศไทย 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940  *.*.*. 

19:15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….. 
*.*.*.*.* 

     อตัราคา่ใชจ้า่ย : 
วนัที่เดนิทาง ราคา  พกัเดีย่วเพิม่ 

1-7 พ.ย. 65,900.- 10,500.- 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง ** 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
ข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรม
นั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
7. มัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี 
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
 
 



อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% *เฉพาะค่าบริการเท่าน้ัน* ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี  
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 
8. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 
เงือ่นไขการจองและชำระเงนิ    กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่  
***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ตม็จำนวนทกุกรณ ี(หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, 
เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ

เก็บค่าใช้จ่าย 30,000.- บาท  
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการ 
บินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) 
ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 



• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง 
ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้ 
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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


 


