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   รหัสโปรแกรม : 24475  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   : ITALY DOLOMITES 8 วนั 5 คืน 
เดินทางโดย   : สายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES (EK) 
ก าหนดการเดินทาง  : 05 - 12 ตุลาคม 2565 
วนัเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิในปัจจุบนั 
 
DAY1      กรงุเทพฯ 
22:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2      ดไูบ - เวนิส (อิตาลี) 
01.35  ออกเดนิทางสู่ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES 
  เทีย่วบนิ EK 385 ระยะเวลา 06.10 ชัว่โมง แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 
04.45  ถงึสนามบนิดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
09:05  บนิต่อสู่ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรต  

เทีย่วบนิ EK135 ระยะเวลา 6.20 ชัว่โมง 
13:25 ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิวนิส ประเทศอติาล ี 

พาท่านเดนิทางขา้มสู่ เกาะเวนิส และเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กับนเกาะเวนิส  
พาท่านเทีย่วเกาะ VENICE ครบทุกไฮไลท ์
- มหาวหิารซานมารโ์ก ้(San Marco) 
- พระราชวงัดอจ (Palazzo Ducale) 
- สะพานรอีลัโต (Ponte di Rialto) 
- หอระฆงัซานมารโ์ก (Campanile di San Marco) 
- แกรนด ์คาแนล (Grand Canal) 
*ทุกสถานทีอ่ยู่บรเิวณใกล้ๆ กนั เทีย่วแบบไม่เร่งรบี  
**ทางเราพาไปชมทุกสถานที ่หากสนใจเขา้ชมดา้นใน 
สามารถซื้อตัว๋ไดท้ีห่น้าสถานทีน่ัน้ ๆ 
19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL ALBERGO CAVALLETTO & DOGE ORSEOLO หรือเทียบเท่า 
ทีพ่กับนเกาะเวนิส 
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DAY3 เกาะเวนิส - เทือกเขาโดโลมิติ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั  
09.00 เดนิทางขา้มเกาะเขา้สู่แผ่นดนิใหญ่ ต่อดว้ยพาท่านเดนิทางเขา้สู่เขตอติาลตีอนเหนอื 

จุดแรกทีจ่ะพาไปแวะชม Lake Misurina เรามกัจะเหน็รปูทีน่ี่ในโปสการด์โดโลมตี ิ
อยู่เสมอ ๆ มฉีากหน้าเป็นทะเลสาบและฉากหลงัเป็นเทอืกเขาและอาคารสเีหลอืง ๆ 

 

 
12:00  อาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารพาขึน้เขาจุดแรกกนัที่ Tre Cime ภูเขาหนิปนูสามลูกทีเ่รยีงตดิกนั  
เคา้ว่ากนัว่า เป็นยอดเขาทีด่งัและสวยทีสุ่ดของ Dolomite  ฝัง่ตะวนัออก 

 
จนไดเ้วลาเดนิทางสู่ Lake Braies ได้ชื่อว่าเป็นไขมุ่กของโดโลไมต์ทะเลสาบสเีขยีวมรกต 
เกบ็ภาพทุก ๆ ทีก่นัจนจุใจ พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ณ HOTEL TYROL DOLOMITES หรือเทียบเท่า 
ทีพ่กัสวยมากกกก ใจกลางเทอืกเขาโดโลมติ ิอยู่ใกลมุ้มมหาชน  
พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อยจดักระเป๋า 
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 DAY4 เทือกเขาโดโลมิติ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00 ช่วงเชา้ พาท่านนัง่กระเชา้ Ortisei-Alpe di Siusi ไปชมววิสุดอลงัการที ่Alpe di Siusi อลัเป ดซิอีูซ ีทุ่งหญ้าบนภูเขาที่

ใหญทีสุ่ดในยุโรป 
 

 
ต่อดว้ยใกล ้ๆ กนัที ่Lago Di Carezza ทะเลสาบคาเรซซา  สวยอกีแลว้ววววว 

12:00  อาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารกลบัสู่ทีพ่กั อสิระท่านตามอธัยาศยั  
จนไดเ้วลาพาท่านเดนิไปยงัไฮไลทข์องทรปินี้อกีแห่งหนึ่ง View Point Val Funes  
ว่ากนัว่าภาพจากทีน่ี่ ถูกเผยแพรอ่อกไปมากทีสุ่ดของเทอืกเขาโดโลมตีิ 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ณ HOTEL TYROL DOLOMITES หรือเทียบเท่า 
ทีพ่กัสวยมากกกก ใจกลางเทอืกเขาโดโลมติ ิอยู่ใกลมุ้มมหาชน  
พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อยจดักระเป๋า 
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DAY5 เทือกเขาโดโลมิติ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้พาท่านไปยงั Cinque Torri ววิยอดเขาหอคอยทัง้ 5  

 
12:00  อาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร ลดัเลาะไปตามเทอืกเขาววิสวยๆ จนถงึ Passo Giau จุดชมววิสวยๆ  
รวมถงึเสน้ทางขบัรถเขา้ไปเรยีกไดว้่าสวยไดต้ลอดทาง  จนไดเ้วลาเขา้สู่ทีพ่กั  
พกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กั หรอืลงแช่น ้าในสระน ้าของโรงแรม 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ณ Hotel SONUS ALPIS หรือเทียบเท่า 
ทีพ่กัสวยมากกกก มสีระว่ายน ้า ใจกลางเทอืกเขาโดโลมติ ิ

 

DAY6 เทือกเขาโดโลมิติ - มิลาน 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00  ช่วงเชา้มเีวลาใหท้่านจบิกาแฟหน้าทีพ่กั หรอืพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  
10:00   วนันี้ออกสายเพราะทีพ่กัสวย ไดเ้วลาเดนิทางสู่เมอืงมลิาน 
13: 00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเดนิทางต่อจนถงึเมอืง MILAN  
เมื่อถงึเมอืงมลิาน พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั เชค็อนิเรยีบรอ้ย พกัผ่อนกนัสกันิดหน่อย 
ไดเ้วลาพาท่านเดนิเทีย่วมลิาน พาเดนิแนะน าสถานทีท่ัง้หมดกลางเมอืงมลิาน ทัง้ชอ้ปป้ิง จุดชมววิ รา้นอาหาร แบรนด์
เนม ของฝาก ทัง้มหาวหิารมลิาน (Piazza del Duomo) และรา้นคา้หรหูราและรา้นกาแฟหร ู(Galleria Vittorio Emanuele 
II) หรอื  
ชอ้ปป้ิงทีถ่นน (Corso Buenos Aires) สามารถเดนิถงึกนัหมด  
ท่านใดอยากเดนิเล่นอสิระกส็ามารถท าได้ ทีพ่กัใกลดู้โอโม่ เราพาเดนิเล่น เพลดิเพลนิกบับรรยากาศไดท้ัง้คนื 

19:30  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ STARHOTELS ROSA GRAND 
ทีพ่กัใกลดู้โอโม่ สามารถเดนิเล่นไดท้ัง้คนื 
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DAY7     มิลาน - กรงุเทพฯ 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้ พาท่านขึน้ชมดา้นบนหลงัคาของมหาวหิารดูโอโม่  
และเกบ็ภาพบรรยากาศบรเิวณจสัตุรสัดูโอโม่  
ในช่วงเชา้ผูค้นยงัน้อย สามารถถ่ายรปูกนัไดเ้พลนิ ๆ  
จากนัน้อสิระเกบ็ตกมลิานกนัตอ่ หรอืใครใหเ้ราพาเดนิเล่นกท็ าไดเ้ช่นกนั 
**เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเท่ียว อิสระอาหารกลางวนัและเยน็** 

18:00  ไดเ้วลาพาท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิ 
22:20  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรต  

เทีย่วบนิ EK092 ระยะเวลา 6.05 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 

DAY8      ดไูบ - กรงุเทพฯ 
06:25   ถงึสนามบนิดูไบ (รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 3.15 ชัว่โมง ) 
09:40   บนิต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรต  

เทีย่วบนิ EK372 ระยะเวลา 6.35 ชัว่โมง 
19:15   ถึงสนามบินสุวรรณภมิู 
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อัตราค่าบริการ  

เร่ิมตน้ท่านละ 159,900.- บาท 

 
อตัราน้ีรวม 
1. ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวซี่า การก าเนินการ และพาไปขอวซี่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิ 2,000,000 
4. ที่พกั ตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า (หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
5. อาหารเช้า ณ ที่พกั | อาหารกลางวนัตามระบุในโปรแกรม | อาหารเยน็ตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดนิทาง รวมทปิคนขบัรถ 
7. หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทางตลอดการเดนิทาง 
8. ค่ากจิกรรมตามระบุ ในรายการ 

   
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าตอ้งการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัที่ทางสายการบนิแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการโควดิทัง้หมด (ถ้าม)ี เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดนิทางทัง้ไปและกลบั ประมาณ 2,000 บาท , ค่า

โรงแรม Test and go เริม่ต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเขา้ชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
6. ทปิหวัหน้าทวัร์ ขัน้ต ่าวนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบรกิาร*** 
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่าน
ไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอื
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงาน
ขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 
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รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
- กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลปิโอนมาในช่องทางของบรษิทั 
- หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีู้เดนิทางครบ 15 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัฯ 

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บั
ทางท่าน 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน ทาง
บรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะให้ทัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจาก
สายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบนิเท่านัน้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว 

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 
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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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