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ท่องเที่ยวสามประเทศแทบยุโรปสุดฮิต โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 
เมืองมิลาน  เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองแห่งแฟช่ันของโลก  
ชม ความงามของหอเอนปิซ่า  มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน   

เดนิทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมือง มองเทรอซ์ หรือ ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิ 
ชม เมืองชาโมนิกซ์ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

 

 



วนัที1่       ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– โดฮา - ชมเมืองโดฮา 
11.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q 
 สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 
14.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR839   
18.00 ถึงสนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเคร่ือง น าท่านออกเดินทางเข้าชมตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์(ทัวร์แบบ
 คณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอ่ืน) น าท่านแวะถ่ายรูปวิวฝ่ังเมืองใหม่หรือ NEW DOHA เป็นยา่นธุรกิจ หรือยา่นท่ี
 เจริญท่ีสุดในกรุงโดฮา จากน้ันน าท่านชม KATARA CULTURE VILLAGE หรือหมู่บา้นวฒันธรรม ชมความ
 สวยงามของเมืองในแบบอาหรับ ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ จากน้ันน าท่านเข้าสู่ THE PEAR 
 QATAR เป็นเกาะเทียมท่ีเกิดข้ึนมาจากการถมทะเลข้ึนมาแลว้สร้างเมือง แบบเดียวกบั เกาะTHE PALM ท่ีดูไบ 
 ซ่ึงเป็นยา่นพกัผอ่น เป็นท่าจอดเรือยอร์ช จากน้ันน าท่านสู่ย่าน SOUQ WAQIF แหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นม,ของ
 ฝากของท่ีระลึก,น ้าหอม,ร้านอาหาร,เส้ือผา้ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่สนามบิน 

วนัที2่       โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อวีวัร์  
01.45 เหิรฟ้าสู่เมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR101 
06.30 เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทาง
 สู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูป
 คลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา 
 เมืองท่ีว่ากนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และ
 องคก์ารนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องคก์ารกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและ น ้าพุ
 จรวดเจทโด (JET D’EAU) ท่ีสามารถส่งน ้าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี ANNECY เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัโอต-
 ซาววั อยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี ANNECY LAKE ในฝร่ังเศส หรือทะเลสาบเจนีวา  GENEVA LAKE
 ในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัตน้ๆ และยงัไดรั้บสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจ
 กลางเมืองยงัมี PALAIS DE L’ISLE เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลงัน้ีตั้งอยู่กลางน ้ า และยงัเป็น
 สัญลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก
 สินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ CHAMONIX เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกี
 และนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมาย
 ปลายทาง ใหท้่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง อิสระใหท้่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง 
 ชาโมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง
 สินคา้พื้นเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถ
 มองเห็นยอดเขามองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก อิสระเดินชมเมืองเล่น      
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของฝากของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง อวีวัร์ YVOIRE ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาป
 เจนีวา แต่เป็นฝ่ังทางฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุคกลาง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายุกวา่ 700 ปี 
 และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่วา่ฤดู



 ไหนก็ตาม จนได้รับรางว ัล  FOUR FLOWERระดับยุโรปและได้รับ INTERNATIONAL TROPHY FOR 
 LANDSCAPE และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      NOVOTEL HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที3่       เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ เมือง“โลซานน์” เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีประทบัของ

สมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จยา่)แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดว้ย 
น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมือง น าท่านชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ มหาวหิารนอร์ทเทรอ น าท่านเดินทางผ่าน
เมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บ
สมญานามวา่เป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทศัน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงราย
ริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะ ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาท
ชิลลอง ”ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักันแพร่หลายในสมญานาม         
ชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยคุ แห่งซาวอย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง “โตริโน่” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแควน้ปีเอมอนเตและยงัเป็นเมืองหลวงเก่า
 ของอิตาลี น าท่านเท่ียวชม ย่านจตุรัสซาน คาร์โล “PIAZZA SAN CARLO” จตุรัสกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ
 พระราชวงัวงัมาดามา “PALAZZO MADAMA” ซ่ึงเป็นวงัเก่าในอดีตของกษตัริยห์ลายองค์ในราชวงศ์ซาวอย 
 สร้างในสมัยศตวรรษท่ี 17 โบสถ์ซานตา ครอสติน่า “SANTA CRISTINA. และโบสถ์ซาน คาร์โล “SAN 
 CARLO” และมหาวหิารแห่งโตริโน่ “DUOMO DI TORINO” หรือ CATHEDRAL OF SAN GIOVANNI เป็น
 สถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองตอรีโน่ ใช้เป็นท่ีเก็บผา้ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นผา้ห่อพระศพของพระเยซู รู้จกักนัใน
 นามวา่ “SHROUND OF TURIN”   
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     NOVOTEL HOTEL   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที4่       ตูริน – มลิาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
 จากน้ันน าคณะเ ก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวก
 ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้
 ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหนา้ปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
 หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
 แบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชม “เมืองฟลอเรนซ์”FLORENCE เมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”เป็น
 เมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดา้น
 เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ิน
 ก าเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่าน คือ “ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล” น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า 
 OLD TOWN ซ่ึงได้ถูกจัดให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผ ัส
 สถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม 
 “จัตุรัสเพยีซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็น
 วิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซัน
 ตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และ
 ศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  CHARME HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที5่       ปิซ่า – เซียน่า - THE MALL OUTLET – โรม   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค
 กลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลาก่อสร้าง
 นานถึง  176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกั
 ลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดู
 ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ 
 “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนา
 ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น  โลกเม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป 
 PIAZZA DEL CAMPO ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้นของาลิโอนกัแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อน
 ท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อวา่สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได 
 ตั้งอยูด่า้นหนา้ศาลาวา่การเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยู่
 อาศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตล์โกธิค น ้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุด
 พื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมา   
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET  ศูนยเ์อาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลา
 ให้ท่ านช้อป ป้ิ ง สินค้า แบรนด์ เนม  อ า ทิ เ ช่น  BURBERRY, CALVIN KLEIN, D&G, DKNY, BALLY 
 MULBERRY, PAUL SMITH, POLO ฯลฯ 
ค ่า อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัที6่      โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี่ – 
วหิารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม “กรุงโรม” ROME เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง
 ตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” 
 “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” น าท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอ
 สงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้าชมได้ 
 หรือในกรณ ี  คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเที่ยวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์)  
 ซ่ึง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานท่ีศัก ด์ิสิทธ์ของพระศาสนจักร
 โรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายใน
 มหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( THE PIETA ) รูปแกะสลกัหิน
 อ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไวบ้นตกั จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ พร้อมชม
 สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” PIAZZA VENEZIA จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุง
 โรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิค
 เตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ
 และท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  
 “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจากรถพร้อม ถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
 สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาด
 ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงดงาม
 สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมี
 ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง "THREE COINS IN THE FOUNTAIN" นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยีย่มชมน ้าพุ
 แห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจากนั้ นน าท่านชม                 
 ช่อง “โอ คูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลงัคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหาร
 แพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองค์
 สุดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกร
 ชาวอิตาลีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น าท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันได
 สเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่ม
 สาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 
22.05 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR114 
 

วนัที7่      โดฮา – กรุงเทพฯ 

05.40 ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
07.05 เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้าร

ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปีพกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว 
/ ห้อง จ่าย

เพิม่ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 2562 
05-11 ก.พ. 62 //12-18 ก.พ.

62//19-25 ก.พ.62 //                        

26 ก.พ.-04 มี.ค.62//05-11 ม.ีค.

62//  12-18 ม.ีค.62//19-25 มี.ค.

62// 26 ม.ีค.-01 เม.ย. 62 

 

39,900 

 

39,900 

 

39,900 

 
 

13,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

 คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
 ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

 เดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

 ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 3,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี

 แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรกเต็มจ านวน 39,900 บาท/ท่าน ภายใน 1วนัหลงัจากการจอง พร้อมแฟกซ์

 ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง PASSPORT  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ย
 กวา่ 15 วนั  มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
 ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
 ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
 ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
 เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง       
 บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
▪ ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  
▪ หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  
▪ เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูต



ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า
เท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
▪ กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี 
▪ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 
▪ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตาม
จริงเท่านั้น 
▪ ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
▪ หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
▪ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด

 จ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
 และไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออม
ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม STATEMENT  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 


