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เจนีวำ – อำนซี – ชำโมนิกซ์ – อวีัวร์ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง 
มิลำน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหำวิหำรซำนตำมำเรียเดลฟิออเร – ปิซ่ำ – โรม 

นครรัฐวำติกนั – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น ้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน 
เข้ำชมพธิิภัณฑ์เฟอร์รำร่ี & ช้อปป้ิงเอำท์เลท็ฟิเดนซ่ำ 

วนัที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – อำบูดำบี – กรุงเจนีวำ 
17.00  สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q                  

สำยกำรบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways 
20.10 เหิรฟ้ำสู่กรุงอำบูดำบี โดยสำยกำรบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY051 เคร่ือง Boeing-777 รุ่น

ใหม่นั่งสบำย พร้อมเสริฟอำหำรเคร่ืองด่ืมตลอดกำรเดินทำง   
วนัที่2  เจนีวำ – อำนซี – ชำโมนิกซ์ – อวีวัร์  
00.10 ถึงสนำมบินกรุงอำบูดำบี ประเทศ สหรัฐอำหรับ อมิิเรท น ำท่ำนเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงเจนีวำ 
02.30 เหิรฟ้ำสู่เมืองเจนีวำ...สำยกำรบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY084 
06.40 เดินทำงถึงเมืองเจนิวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลงัผ่ำนพธิีตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง อำนซี (Annecy) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตาม
แบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซาววั อยู่ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบอันซี  Annecy Lake ในฝร่ังเศส หรือทะเลสาบเจนีวา 
Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัตน้ๆ และยงั
ไดรั้บสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี Palais 
de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังน้ีตั้ งอยู่กลางน ้ า 
และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระใหท้่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆน ำท่ำนสู่ เมืองชำโมนิกซ์ 
Chamonix เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
ชาโมนิกซ์เป็นเมืองเลก็ๆน่ารัก ท่ีนกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือ
ปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง 
ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง ให้ท่าน
เพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส 
และมีการตกแต่งบ้านเรือนไวอ้ย่างสวยงาม มีเวลาช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้า



 

 

 

พื้นเมือง รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขา 
มองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนอี
วัวร์ Yvoire ซ่ึงอยู่ ติดทะเลสำปเจนีวำ แต่อยู่ฝ่ังทางประเทศฝร่ังเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็น
หมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวั
บ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower ระดับยุโรปและได้รับ 
International Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

พกัที่:  Novotel Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่3 เจนีวำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง – มิลำน    
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั  
 น ำท่ำนชม“กรุงเจนีวำ” เมืองนานาชาติ พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ

เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น า
ท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมือง
เจนีวา เมืองท่ีว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น
สวิสเลย ซ่ึงรายล้อมด้วยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การ
นานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก ,องค์การ
กาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน ้ ำพุจรวดเจทโด (Jet 

d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าขึ้นทอ้งฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของ  เจนีวา ให้ท่านช้อปป้ิง
สินคา้ข้ึนช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีระลึกต่างๆ และท่ี
ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกาแบนดด์งัยี่หอ้ต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงของสวิสฯ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่เมือง“โลซานน์” เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิสฯ น า
คณะชมเมืองโลซานน์ เมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้าน
สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) 
ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวง
ของชาวไทย 2 พระองค์ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 
จากนั้นน าท่านชม เมืองโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์  มีประวติัศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 
เมืองโลซานน์ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี 

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   



 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิสฯ ”  
ชมวิวทิวทศัน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงราย
ริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะ
ถ่ายภาพท่ีระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปรำสำทชิลลอง ”ซ่ึง
สร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ี
รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลัง
ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงมิลำน ประเทศ
อติำล ีเมืองแห่งแฟช่ันและศิลปะ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่: Novotel Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่4 มิลำน – ดูโอโม – ช้อปป้ิงเอ้ำท์เลท็ ฟิเดนซ่ำ เข้ำชมพพิธิภัณฑ์เฟอร์รำร่ี – ปรำโต้ 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองมิลำน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
จำกนั้นน ำคณะเก็บภำพ “ป้อมปรำกำรสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการ ของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้ าเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่าน 
ได้ถ่ ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้ าพุ ท่ี โพยพุ่ งบ ริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น ำท่ำนชม “มหำวิหำร
แห่งมิลำน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
เมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสี
ขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี 
ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท (Fidenza Village) ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมท่ียิ่งใหญ่ 
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ Armani, Prada, BOSS, Coach, Calvin 
Klein, DKNY, Diesel, Dolce&Gabbana, Bally, Paul Smith, Polo Ralph Lauren, Versace ฯลฯ 

เท่ียง อสิระบริกำรอำหำรมื้อกลำงวันเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

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


 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เฟอร์ราร่ี (Ferrari Museum) ชมประวติัความเป็นมาของรถยนต์ท่ีหรูหราท่ีสุด
ในโลก เรียนรู้รายละเอียดของรถฟอร์มูล่าวนั และการควา้แชมป์โลกโดยรถเฟอร์ราร่ี น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ ชม
รถแข่งท่ีเคยเห็นกนัแต่ในโทรทศัน์กนัอย่างใกลชิ้ด เก็บภาพรถยนต์สุดหรู ไปแชร์ออนไลน์ให้เพื่อนฝูงอิจฉาเดินชม
บริเวณก าแพงพิตสต็อปเพื่อศึกษารายละเอียดตั้งแต่เคร่ืองยนตไ์ปจนถึงพฤติกรรมคนขบัและประวติัการแข่งขนัชิง
แชมป์ เดินดูหอ้งโชวท์ั้งหา้หอ้ง มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกลิขสิทธ์ิโดยตรงของเฟอร์ราร่ี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่: Charme Hotel, The Gate Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่5 ปรำโต้ – หอเอนเมืองปิซ่ำฟลอเรนซ์ –ชมเมืองเก่ำฟลอเรนซ์ – กรุงโรม    
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั    

น ำท่ำนชม “เมืองปิซ่ำ” เพื่อเขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคกลำง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดย
เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง  176 ปี  ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี 
ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือ
ดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ี
เอียง นั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุด
ไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของ
ฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence 
เมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”เป็น
เมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิด
ของศิลปินระดบัโลก2ท่านคือ “ลโีอนำ โด ดำวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล”   

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซ่ึงได้ถูกจดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงผ่าน
ภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไป
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมือง
ไหน เท่ี ยวชม  “จัตุ รัส เพียซ ซ่ ำซินยอเรตตำ” ชม
สถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหำวิหำรซำน
ตำมำเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่
ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตำโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึง



 

 

 

ใช้เป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ไดเ้วลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่:  IH HOTELS ROMA Z3 / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
วนัที่ โรม – นครรัฐวำติกนั – มหำวหิำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น ้ำพุเทรวี ่
                   บันไดสเปน – เดินทำงกลบั 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชม “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
2,800 ปี น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวำติกัน ” “ ประเทศ
เอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น าท่านเขา้ชม
ภายในของ “มหำวิหำรเซนต์ ปีเตอร์”(ขอสงวนสิทธิ์ ในกำร
งดกำรเข้ำชมภำยในมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีกำรจัด
งำนพธิีต่ำงๆ ทำงศำสนำหรืองำนประจ ำชำติ ซ่ึงไม่อำจเข้ำชม
ได้ เพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรำยกำรท่องเท่ียวอ่ืนๆใน
โปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัร
โรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหา
วิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น“ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่
พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั  จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่ำนชมระเบียง
ปำลำสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล็ท่ี 2 ” 
ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตน
ติน” สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่
กรุงโรม” จากนั้ นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ
โรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านได้ลงจากรถ
พร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนำมกีฬำโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก  สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ี มี
โครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทางท่านจะสามารถชม
ความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

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


 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้ำพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

สัญลักษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี  เร่ิมเป็นท่ี รู้จักและมี
ช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" 
นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนั
ว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลบัมาเยือนกรุงโรมอีก
คร้ัง น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง “ ย่ำนบันไดสเปน ” สถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลักษณ์อกีอย่ำงหน่ึงของกรุงโรมเป็น สถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลี
ซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลสมควรน าท่านดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

22.00 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงอำบูดำบี โดยสำยกำรบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY084 
วนัที่7 อำบูดำบ ี– กรุงเทพฯ 
06.05 ถึงสนำมบินกรุงอำบูดำบี น ำท่ำนเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.45 เหิรฟ้ำกลบัสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY408 
18.25 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย  ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์
ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
ห้องจ่ำยเพิม่ 

 

06 – 12 มี.ค.63 35,900 35,900 35,900 10,000 
19 – 25 มี.ค.63 35,900 35,900 35,900 10,000 
02 – 08 พ.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
16 – 22 พ.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
06 – 12 มิ.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
20 – 26 มิ.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
05 – 11 ก.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 
01 – 07 ส.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 
08 – 14 ส.ค.63 49,900 49,900 49,900 12,000 
12 – 18 ก.ย.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

26 ก.ย. – 02 ต.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 
10 – 16 ต.ค.63 42,900 42,900 42,900 12,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนีวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร

พจิำรณำหรือไม่กต็ำม(ค่ำบริกำร 4,800.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี  

     แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 12 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระมดัจ างวดแรก 20,000 บาทเป็นเงินสดเท่านั้น ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำร
บิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 

• ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ี
เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวี
ซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรย่ืนวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
• ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
• ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋
มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักและส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออก
ตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

• ค่ำห้องพักในกำรเข้ำพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏ
ตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการต่อรองระหว่าง
บริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นส าคญั) 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึง
อย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 



 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

        *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


