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UNIQUE INTER 

อาหารพิเศษ : หอยเอสคาโก ้และ สวิสฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มุช-SAMARITAINE    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตุัรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลูเซริน์   √ √ √ 

6 เซนต์มอรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 
EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 

√ √ √ 

7 กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม-่สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
 
 

 
   

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช-SAMARITAINE                 

(-/L/D) 

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

EK071 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
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08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก 
ที่ ท รงด้วย อิทธิพลของการเมือง 
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
เป็นที่ระลึกกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดับโลก ที่ตั้ง
เรียงรายอยู่บนถนนฌอ็งเชลิเซ่  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้วหน้า
พิพิธภัณฑล์ูฟร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สดุเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัด
แสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก จากนัน้น า
ท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหล
ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  จากนั้นน าท่านสู่  
Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้
กว่า150ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ แลว้เสร็จเมื่อปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมี
สินคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยงัมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่ง 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจ าแรงส์     (B/-/D) 
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เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน 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 ฯลฯ 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในแควน้ช็อง
ปาญ-อารแ์ดน แควน้ที่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ น าท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารแรงส  ์(Reims Cathedral) ที่ถูกใชเ้พื่อเป็นสถานที่ส  าหรบัการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค 
และไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายใน
มีหนา้ต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหนา้ต่าง
กุหลาบที่ไดร้บัการประดับดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้ังเป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตั้งแต่สมยัของพระเจา้โคลวิสในปี 
ค.ศ. 496 และเหตกุารณส์ าคญัที่เกิดขึน้ที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอารค์น าก าลงัของฝรั่งเศส 
บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจา้ชารล์สท์ี่ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Hotel Novotel Suite Reims Centre หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี่  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกไดว่้า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สต
ราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัิศาสตรใ์หช้าวเมอืง
ปัจจุบนัไดช้ื่น  
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรสัที่มีขนาดที่
ใหญ่ที่สดุซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจตัรุสัยังเป็นที่ตัง้ของ 
รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในเรื่องสงครามการปฏิวตัิของประเทศ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูก
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดููงามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแควน้อัลซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชม
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ก อ ล ม า ร์  
(COLMAR OLD TOWN) เขตที่
มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 
16-17 ตั้งอยู่  ซึ่งบางหลังเป็น
อาคารสไตล์เ รอเนซองส์อัน
งดงามเป็นย่านที่มีฉายาว่า “เว
นิสน้อย” (LITTLE VENICE) 
ย่านที่ไดช้ื่อมาจากลักษณะของ
บา้นเรือนที่ตัง้อยู่บนสองฝ่ังคลอง ตั้งอยู่ติดกบัแม่น า้โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ  และมี
บา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า 

  
 
 
 

วันทีห้่า ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น                       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเชา้หมุนแห่งแรกของโลกสู่  ยอดเขา
ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ที่หิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 
10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเชา้
ยักษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่งนี ้ไม่ ว่าจะเป็นการ ชมถ ้า
น ้ าแข็ง  ซึ่ งเ ป็นถ ้าที่ เกิดจากฝีมือ
มนุษย ์ภายในเป็นผนังน า้แข็งพรอ้ม
มีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถ
เ ดิ น ไปยั ง  TITLIS CLIFF WALK 
สะพานแขวนบนยอดเขาที่สงูที่สดุใน
ยุโรป รวมถึงการเลือกซือ้สินคา้ที่ ร้าน
ขายของท่ีระลึก และ ลานหิมะ ซึ่ง
เ ป็นชั้นบนสุดซึ่งจะเป็นชั้นที่ท่ าน
สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยังลาน
กวา้งซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึง
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทาง
กลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแอง
เกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์
เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับ
ป่าไมท้ี่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนั
เขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 

ห รือสะพานวิ หา ร  (Chapel 
bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์ เป็น
สะพานไมท้ี่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์
และประวตัิศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์
เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงั
ป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ
เป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่
ปัจจุบนัสะพานไมน้ีถู้กไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้
น าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่
หัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสญัลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
แห่งนีอ้อกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 
1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกล้าหาญ ซื่อสัตย ์
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จงรกัภกัดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวัติ
ใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่     

               (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์
มอริตส ์(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอรท์หรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บน
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสงูที่ 1775 ม. เหนือน า้ทะเล ซึ่งทางตะวนัออก
ของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina 
ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู่
ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไม่กี่
กิโลเมตร เซนต์มอริตส์ แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วน
ที่ราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยู่ตรงกลาง  

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่งในเส้นทางของรถไฟ 
Glacier Express ซึ่ ง เ ป็ น ร ถ ไ ฟ 
Panoramic Train ที่ ช้าที่ สุด เพื่ อ ให้
ท่านสัมผัสบรรยากาศเสน้ทางรถไฟที่
เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมี
ชื่ อ เ สี ย ง ม า กที่ สุ ด แ ห่ ง หนึ่ ง ของ 
Switzerland ท่านไดช้ื่นชมทิวทศันส์อง
ข้างทางที่สวยงาม โดยรถไฟนั้นจะ
เดินทางขา้มผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสงูกว่า 2000 เมตรจากกระดบัน า้ทะเล และยงั
เป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การยอมรับ โดย
จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ ที่อยู่ใน
แควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศ
อิตาลีกับสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางถึงเมืองทิราโน่ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ 
แคว้นลอมบารเ์ดีย ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โคโมเป็นเมืองที่
ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
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 Just Hotel Lomazzo Fiera หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน                  (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงมิ
ลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบารเ์ดีย ชื่อ
เมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า 
MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางทีร่าบ 
มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 
น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอ
โม่  (Piazza Del Duomo) ซึ่ ง เ ป็น
ที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิ
ล าน  ห รือ  ท่ี เ รี ยกว่ า ดู โอโม่  
(DUOMO) ชื่อนีไ้วใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 
กว่าปีหลังจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี
รูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของ
ผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นใหท้่านไดช้้อปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่งมี
จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK092 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 

วันทีแ่ปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

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

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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ทางบริษัทจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย ์

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

New Year           27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 79,900 12,000 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้  

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 3 วนัท ำกำร พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง

ที่มีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงที่นอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
• ค่ำทิปหัวหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดำว ตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
• ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเที่ยวตำมรำยกำรกำรท่องเที่ยว 
• หัวหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
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2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเข้ำมำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร
เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้ (กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ส่วนที่
เหลือตำมที่ก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอื่นๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอื่นๆ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกิดขึ้น

จริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน และยินดีคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีกำรยื่นวีซ่ำ และท่ำนไดร้ับกำร
อนุมตัิวีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรที่เกิดขึ้นจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวีซ่ำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์  หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
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3. ตัว๋เคร่ืองบินที่จดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีที่ท่ำนตอ้งกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำที่เพื่อสอบถำมรำคำอีกครั้ ง 
และกำรจดัที่นั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรที่มีคุณสมบติัตำมที่สำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ้ื่น
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำที่
สำยกำรบินตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่แจง้
เหตุผลให้ทรำบ 

5. โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศที่สำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในห้องพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆที่ทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยงัไม่หมดอำยแุละมีอำยเุหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ  ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว (ขนำดตำมรูปตวัอยำ่ง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นกำร
ยื่นวีซ่ำมำก่อนหน้ำน้ี สถำนทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่ำย จะตอ้งเห็นหน้ำ ใบหูและดวงตำชัดเจน 
ห้ำมใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในกำรถ่ำยรูป 
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4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ที่ออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัที่ท่ำนท ำงำนอยู ่(ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นำมสกุล ให้ตรงตำมหนำ้พำสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงำนที่ท  ำ รำยไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสำรรับรองกำรเป็นนักเรียน-นักศึกษำ ฉบับจริงที่ออกจำก
สถำบนักำรศึกษำ (ฉบบัภำษำองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออย่ำงน้อย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

BANK CERTIFICATE ฉบับภำษำอังกฤษ ที่ระบุช่ือผูเ้ดินทำงตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ี่ออกค่ำใชจ้่ำยให้กนัตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สำมีออกเงินให้ภรรยำ พร้อมเขียนจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย SPONSOR LETTER 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม 
โดยที่บิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกบัอกี
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยื่นวีซ่ำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่ำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงให้ครบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ที่ท่ำนไดใ้ห้มำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่ำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

10. กำรยื่นวีซ่ำนั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำนก่อนเท่ำนั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรจองควิและยื่นวีซ่ำได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯไ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

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

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................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................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


