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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโต

มุช    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมืองดิฌง √ × √ 
4 เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-เมืองแองเกิลเบิร์ก √ √ √ 
5 ยอดเขาทิตลิส-กรุงมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน √ √ √ 
6 เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองปิซ่า √ √ √ 
7 จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า-หอเอนปิซ่า-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม √ √ √ 
8 นครรัฐวาติกัน-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-สนามบนิ √ √ × 
9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
 

 
    

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช        (-/L/D) 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK071 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

 



 

 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก 
ที่ ท ร งด้วย อิท ธิพลของการ เมือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  สื่ อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกจากนั้นน าถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ที่ โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดับโลก ที่ตัง้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ ่ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู ่Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ 
แลว้เสร็จเมื่อปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุงปารีส 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองดิฌง             (B/-/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปป้ิงที่รวมรา้นค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปป้ิงที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯ  

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองดิฌง  ผ่านชม
ทศันียภาพอนังดงามที่เต็มไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า ที่สวยสดงดงาม ที่จะ
ท าใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าใหท้่านหลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชมุทาง
รถไฟ และศนูยก์ลางการคมนาคมที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องไวนเ์ป็นอย่างมาก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau หรือเทยีบเท่า 



 

 

วันที่ส่ี  เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-เมืองแองเกิลเบิร์ก          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมีภูเขา
ใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้า
และทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม  

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพาน

ไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่
เก่าแก่ ที่สดุในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์
เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานที่
แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชื่อม
ต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ จั่วแต่
ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราว
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ ปัจจุบัน
สะพานไม้นี ้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก 
ต้องบู รณะสร้า งขึ ้น ใหม่ เ กื อบหมด 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน  เป็นอนุสาวรีย์ที่
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่หวัของสิงโตจะมีโล่ห ์
ซึ่ ง มี ก า ก บ า ท สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใช้
เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์จงรกัภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่อสูป้อ้งกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี่ 16  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Terrace Hotel หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วันที่ห้า เมืองแองเกลิเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-กรุงมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
                                 (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิล
เบิรก์ เพื่อนั่งกระเชา้หมนุแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ที่หิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บน

ยอดเขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้ยกัษท์ี่หมนุไดร้อบทิศเครื่องแรกของ
โลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส หลงัจากนัน้อิสระให้
ทุกท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งนีไ้ม่ว่าจะเป็นการ ชมถ า้น ้าแข็ง 
ซึ่งเป็นถ า้ที่เกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน า้แข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือ
สามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 
รวมถึงการเลือกซือ้สินคา้ที่ ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็นชัน้บนสดุซึ่งจะ
เป็นชัน้ที่ท่านสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซึ่งเป็นจดุชมวิวบนยอดเขา 



 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยงั กรุงมิลาน 
(MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอม
บารเ์ดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มี
ชื่อเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del 
Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่ เ รียกว่าดูโอโม่  
(DUOMO) ชื่อนีไ้วใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 
กว่าปีหลงัจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี
รูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ัน
ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุม
ของผูค้นมาทกุยคุสมยั อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel NH Milano Fiera หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่หก เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองปิซ่า                (B/L/D) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองลา สเป
เซีย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟสู่หมู่บ้าน
มรดกโลกและอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque 
Terre) Cinque Terre อ่านว่า ชิงเคว เทเร หรือแปลใน
ความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ The Five Land 
แดนมหัศจรรย์ทั้ง 5 ที่ประกอบกันขึน้มาเป็นดินแดน
แห่งความงดงาม หมู่บา้นเล็กๆ 5 หมู่บา้นที่ซ่อนตัวเอง
อยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย หมู่บา้นเล็กๆ 
5 หมู่บ้านที่ตั้งเรียงอยู่มิห่างกัน น าคณะเที่ยวชม ชิงเคว เทเร เป็นพืน้ที่ UNESCO 



 

 

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยท าเลที่ตัง้ของทัง้หมดอยู่บน
ภูเขาสูง โดนมีหนา้ผาสูงชัน และทะเลกวา้งใหญ่เป็นฉาก
หน้า ท าให้มีความสวยงามประดุจดังภาพวาด จึงเป็น
อุปสรรคส าหรบัผูค้นจากภายนอกในการที่จะเขา้ไปใหถ้ึง
เพชรกลางมงกุฎเม็ดนีย้ิ่งนกั แต่ในแง่ดีก็คือ หมู่บา้นทัง้หา้ 
ยังคงสภาพดั้ง เดิมของมันมาได้ตั้งแต่ศตวรรษที่  11 
ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร) , Vernazza (เวร์

นาซซา), Corniglia (คอรนี์เลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจ
จอรเ์ร)  

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมือง
แห่งศิลปะที่ส  าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตก
ของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวทั่วโลก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Galilei หรือเทยีบเท่า 

วันที่เจ็ด เมืองปิซ่า-จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า-กรุงโรม-สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม          

                     (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ บริเวณ จัตุรัสดูโอ

โมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด้วยกลุ่ ม
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจาก
หอพิธีเจิมน า้มนต ์(Baptistry of St. John) ที่ใหญ่
ที่สดุในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเลื่อง
ชื่อ น าท่านถ่ายภาพคู่กบั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิ
ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 
175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวั
ของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาว
อิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ น า้หนกั



 

 

ไม่เท่ากนั ถา้ปลอ่ยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ให้
ท่านอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึราคาถกู ที่มีรา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย 

 
เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมือง

หลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่าง
เดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตรแ์ห่งความ
ยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝ่ังแม่น า้ไทเบอรต์อนกลาง
ของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สดุของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตได้
เป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สดุในโลก จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอส
เซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนาม
ประลองการต่อสูท้ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัที่สามารถจผุูช้มไดถ้ึง 50,000 คน 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
  Hotel Novotel Roma Est หรือเทยีบเท่า 

  



 

 

วันที่แปด กรุงโรม-นครรัฐวาติกนั-น ้าพุเทรว่ี-สนามบิน                (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐ
วาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน
โลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสนัตะปาปา มีอ  านาจปกครองสงูสดุ น า
ท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านชมงานประติมากรรมของเทพนิยาย

กรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุง
โรมที่โด่งดัง แลว้เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นและของที่ระลึกใน
บริเวณย่าน บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรูและยัง
เป็นแหลง่นดัพบของชาวอิตาเลี่ยน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 

 
20.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK096 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
  



 

 

วันที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

05.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

เมษายน 2566 
6-14 เม.ย. (สงกรานต์) 99,900 

15,000 
25 เม.ย.-3 พ.ค. 95,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 

 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

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

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส 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 ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 



 

 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 
ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง 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 ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

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

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 



 

 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

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

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณีท่ีท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

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

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 



 

 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

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

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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



 

 

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

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

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

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

