
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิลาน * มหาวิหารดูโอโม * ปราสาทสฟอร์เซสโก ้* เวโรน่า * เกาะเวนิส * ล่องเรือกอนโดล่า 
จตุรัสซานมาโค * ฟลอเรนซ์ * โบสถซ์านตา มาเรีย * LA REGGIA DESGNER OUTLET 

หอเอนปิซ่า  เซียน่า *  นาโปลี * เกาะคาปรี * ปอมเปอี * โรม * วาติกนั * มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์ 
โคลอสเซียม  น ้าพุเทรว่ี * วิหารแพนธีออน * บนัไดสเปน 

* ออกเดินทางระหวา่ง มิ.ย. – มี.ค. 2566 * 



วนัแรกของกสารเดินทาง (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QATAR AIRWAYS) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ 
20.30น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(Qatar Airways) เท่ียวบินท่ี QR833 
23.20น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (รอเปล่ียนเคร่ือง) 

 
วนัที่สองของการเดินทาง (2)       มิลาน - มหาวหิารดูโอโม - ปราสาทสฟอร์เซสโก้  
     เวโรน่า - บ้านจูเรียส - เวนิส 
01.40น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(Qatar Airways) เท่ียวบินท่ี QR123 
07.00น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศ

อิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แล้ว เดินทางเข้าสู่  เมืองมิลาน ชม “ปราสาท 
สฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็น
ป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ี
พ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ 
ตระกูลสฟอร์ซา ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดู
โอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์
แคธอลิกท่ีใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจ้า
วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็ม
มานูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี     

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 



บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า”(Verona) (163 กม.) เมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิสเมืองเว
โรนาได้รับสมญานามว่า  "LITTLE ROMAN" 
เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้
อย่างสมบูรณ์  ชมย่านเมืองเก่า ท่ี ย ังคงสภาพ
บา้นเรือนแบบโบราณ เขา้สู่ “จตัุรัสเออร์เบ” ท่ีราย
ลอ้มไปดว้ย คฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ีครองเว
โรน่าในอดีตระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่
ภายนอกของ “โรมนั อารีน่า” สนามกีฬากลางแจง้
แบบโบราณในสมยัโรมนัเดินทางเขา้สู่ “อดีตบา้น
ของจูเลียต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตคย
ยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ดา้นล่างตั้งอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กล่าวกนัว่า
ท่านจะไดพ้บเน้ือคู่หลงัจากเยือนบา้นจูเรียด *** จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองหลวง
ของแควน้เวเนโต (120 กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี:   NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA , HOLIDAY INN HOTEL        หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 

 
วนัที่สามของการเดินทาง (3)   เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางเข้าสู่  ท่าเรือตรอนเชโต้ ลงเรือเข้าสู่ 
“เมืองเวนิส”  เดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค” 
ศูนย์กลางของเมืองเวนิส  เข้าสู่บริเวณ “จัตุรัส
ซานมาโค” ชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอ
มานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ถ่ายภาพคู่กบั 
“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ี
เช่ือมต่อกับพระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงาม
ของ“พระราชวงัดอร์จ” (ภายนอก) ท่ีประทบัของ
เจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์
เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี 
“ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกช้อป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


บ่าย เดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (251 กม.) เป็นเมือง
ต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-
16 ชมเขตเมืองเก่าสู่“จตัุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” 
ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี  “มหา
วิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมี
ยอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอ
เรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมือง ชม 
“โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ึงใช้เป็น
สถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแอง
เจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง 
ช ม จั ตุ รั ส เด ล ล า ซิ ญ ญ อ เรี ย  (Piazza Della 
Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดด
เด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด 
อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่:  NOVOTEL FLORENCE HOTEL SESTO หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  ฟลอเรนซ์ - เมืองปิซ่า - เซียน่า - เชียนเซียโน เทอร์เม่  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่  “เมืองปิซ่า” (83 กม.) 
เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน บ้านเกิดของ
นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เอกของโลก 
“กาลิเลโอ” น าคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขา้
สู่ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ ‘จตุรัสกมัโปเดยมิราโก
ลี’ Piazza dei Miracoli’ ท่ีได้รับการขึ้ นทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 1987 อนัเป็นท่ีตั้งของ “หอเอน
แห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก สูง
ถึง 60 เมตรสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174-1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี “หอสวดมนต์ท่ีสร้างสไตล์โรมนัเนสก์”  สูง 54 
เมตร ท่ีมีการออกแบบภายนอกท่ีงดงามด้วยรูปป้ันซุ้มประตูและการตกแต่งต่างๆ มากมาย และ มหาวิหารแห่งปิซา 
ผลงานช้ินเอกของยคุโรมาเนสก ์สร้างขึ้นประมาณกลางศตวรรษท่ี 11   



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “เซียน่า” Siena (124 กม.) เมืองยุค

กลางระหว่างศตวรรษท่ี 12-15 ท่ีหลายศตวรรษท่ี
ผา่นมายงัคงรักษารูปลกัษณ์สไตลโ์กธิคไดอ้ยา่งดี
จนได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1995 ชม จตัุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป “Piazza 
del Campo” จัตุ รัส รูปทรงพัดท่ีลาดเอียงแบบ
ขั้นบันได ท่ีรายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนต่างๆ 
แต่ย ังคงถูกใช้งานเป็นท่ีอยู่อาศัยและร้านค้า 
โบสถส์ไตลเ์รอเนสซองส์ ศาลาวา่การเมืองสไตล์
โกธิค ฯลฯ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง ‘เชียน
เซียโน เทอร์เม’่ Chianciano Terme  (88 กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: ALEXANDER HOTEL PALME หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ทิโวร่ี – เนเป้ิลส์  
      ช้อปป้ิง LA REGGIA DESGNER OUTLET 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี Tivoli (173 กม.) ดินแดนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแควน้ลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือ
แ ม่ น ้ า อ า เ นี ย น  (Aniene) ช ม เ นิ น เข า 
TIBURTINE  ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงาม
สุดลูกหูลูกตาจะเปิดตอ้นรับปลุกประสาทสัมผสั
ทุกอย่างให้สดช่ืน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิล
ล่าพกัร้อนของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสัมผสั
กบัความโรแมนติกจบัใจ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าท่ านออกเดินทางสู่  (193 กม.) LA 

REGGIA DESGNER OUTLET ศูนย์เอาท์เล็ทท่ี
ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่านช้
อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ BIALETTI, Calvin 
Klein, D&G, DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, REPLAY ฯลฯ // เดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในชอ้ปป้ิง 

พกัที่: HOLIDAY INN HOTEL NAPLE หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/394/


วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เนเป้ิลส์ – เกาะคาปรี – ล่องเรือ บลูกร็อตโต้ – RT-PCR-TEST - นาโปล ี
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เกาะคาปรีซ่ึงอยูห่่างออกไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเรือ ‘เจ๊ทฟอยด์-เฟอร์
ร่ี’ ชมเกาะคาปรีสวรรค์ของการตากอากาศตาก
อากาศ ชมเมืองเล็กๆโบสถ์และตึกอาคารท่ี เต็ม
ไปดว้ยบรรยากาศของการพกัผ่อนและจุดชมวิว
ท่ีสามารถมองลงไปเห็นบา้นเรือนท่ีเรียงรายไล่
ไปตามลาดเขาท่ีงดงาม // “ล่องเรือ” ชมความ
สวยงามของ “บลูกร็อตโต้”  ถ ้ าลอดมรกตอัน
โด่งดงัแห่งแดนใตข้องอิตาลี ถ ้าบลูกร็อตโตถู้ก
คน้พบในปีค.ศ.1826 สูงจากระดบัน ้ า ทะเลเพียง
เมตรเศษๆ ประติมากรรมธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ภายในถ ้าจะมีสีฟ้ามรกตของน ้ าทะเลสะทอ้นกบัแสงอาทิตยท่ี์
สาดส่องมาจากปากทางเขา้ของถ ้าเป็นภาพท่ีสวยงาม...(หมายเหตุ : การเข้าชมถ า้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ, ระดับน า้ขึน้-ลง 
และสภาพของคล่ืนทะเลในวันนั้นๆ อย่างไรกต็าม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ า้มรกตได้   บริษัทฯ จะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียว 
แห่งอ่ืนทดแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ)  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเนเป้ิลส์ ท่ี

มีประวติัเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองท่ีมีบทบาท
ส าคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี น า
ท่านเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีท า RT-PCR-TEST 
ตั้ งอยู่ท่ีชายฝ่ังด้านตะวนัตกของอิตาลี ก่ึงกลาง
ระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุ
เวียส และกมัปีเฟลเกรย ์ผ่านย่านท่าเรือ ปราสาท
เดลโลโว สร้างในสมยัวิลเลียมท่ี 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปีค.ศ.1532 โดยนกัออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ 
โทเลโด ้  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: HOLIDAY INN HOTEL NAPLE หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เนเป้ิลส์ - ปอมเปอ ี- กรุงโรม 
                                                        นครรัฐวาติกนั - มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - บันไดสเปน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่ าน เดินทาง สู่  “เมืองปอมเปอี” ชมเมือง
โบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขา
ไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลน
เถา้ถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปในดินใน
ชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ ค.ศ.119 ต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟู
ศึกษาประวติัศาสตร์โบราณปอมเปอีขึ้น และในปี 
ค.ศ.1748 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดิน
ท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต 
และสร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ ‘ซากชาวปอมเปเอียน’ และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพ
เดิมทุกประการ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงโรม” (Rome) (218 กม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง

ตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น าเดินทางเขา้สู่ “นครรัฐวาติกนั” ประเทศเอกราช หรือ 
รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก เข้าชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี
ใหญ่และส าคัญ ท่ี สุดในนครรัฐวาติกัน  เป็น
ส ถ าน ท่ี ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ ข อ ง พ ร ะ ศ าส น จั ก ร
โรมันคาทอลิกท่ีมีขนาด “ใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
ไดรั้บการออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล” ท่าน
เดินทางต่อไปยัง  “ย่านบันไดสเปน” สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่าง
หน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนัดพบของหนุ่ม
สาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมโรมัน ท่ีสวยงาม  ให้ท่ านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 

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


วนัที่แปดของการเดินทาง (8)   โรม – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น ้าพุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหาร จากนั้นถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอส
เซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  สนามกีฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์
ตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างขึ้ นมาในสมัย
อาณาจักรโรมัน ชม  “ประตูชัยคอนสแตนติน ” 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่ง
สู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” น าท่าน
ชมความสวยงามของ “น ้ าพุเทรว่ี” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
สัญลักษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จัก
และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in 
the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมาเยี่ยมชม
น ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การโยนเหรียญลงไป
แล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง จากนั้นน า
คณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึง
เป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น 
พระศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมี
ศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา จากนั้น น าท่านออก
เดินทางสู่ สนามบิน 

16.35น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR132 
23.00น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 
  

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
02.20น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************************ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้*** 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-มิลาน // โรม-โดฮา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว /  
ช าระเพิ่ม 

18-26 มิ.ย. 65 77,900 77,900 77,900 15,900 
09-17 ก.ค. 65 87,900 87,900 87,900 15,900 

23-31 ก.ค. 65 87,900 87,900 87,900 15,900 

06-14 ส.ค. 65 87,900 87,900 87,900 15,900 

17-25 ก.ย. 65 77,900 77,900 77,900 15,900 

08-16 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 15,900 

22-30 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 15,900 

12-20 พ.ย. 65 75,900 75,900 75,900 15,900 

03-11 ธ.ค. 65 79,900 79,900 79,900 15,900 

23-31 ม.ค. 65 75,900 75,900 75,900 15,900 

11-19 ก.พ. 65 75,900 75,900 75,900 15,900 

18-26 มี.ค. 65 75,900 75,900 75,900 15,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100.-บาท / ท่าน (900.-บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  45,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง การันตีท่ีนั่งกบัสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 



• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


