
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 9921 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

 
 



 

 

 

โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน 
มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม  

นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น ้าพเุทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน 
ก าหนดการเดินทาง 

12-18 ก.พ. // 02-08 เม.ย. // 09-15 เม.ย. 2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา - ชมเมืองโดฮา 
11.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR839  
18.00 ถึงสนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเคร่ือง น าท่านออกเดินทางเข้าชมตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

(ทัวร์แบบคณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอ่ืน) น าท่านแวะถ่ายรูปวิวฝ่ังเมืองใหม่หรือ New Doha เป็นย่าน
ธุรกิจ หรือยา่นท่ีเจริญท่ีสุดในกรุงโดฮา 
จากนั้นน าท่านชม Katara Culture 
Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม ชม
ความสวยงามของเมืองในแบบอาหรับ 
ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นน าท่านเข้าสู่ The Pear 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

Qatar เป็นเกาะเทียมท่ีเกิดข้ึนมาจากการถมทะเลข้ึนมาแลว้สร้างเมือง แบบเดียวกบั เกาะThe Palm ท่ีดูไบ 
ซ่ึงเป็นยา่นพกัผอ่น เป็นท่าจอดเรือยอร์ช จากนั้นน าท่านสู่ย่าน Souq Waqif แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนม,
ของฝากของท่ีระลึก,น ้าหอม,ร้านอาหาร,เส้ือผา้ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่สนามบิน 

วันที่2       โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์  
01.45 เหิรฟ้าสู่เมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR101 
06.30 เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่“เมืองเจนีวา” พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบ
เจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีว่า
กันว่าเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มี
อะไรเ ป็นสวิส เลย  ซ่ึ งรายล้อมด้ว ย
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การ
นานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ ,สภา
แรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชม
ทะเลสาบเจนีวาและน ้าพุจรวดเจทโด 
(Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนทอ้งฟ้า
ไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์
อยา่งหน่ึงของเจนีวา น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี Annecy เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝร่ังเศส 
ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซาววั อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี Annecy Lake ในฝร่ังเศส หรือ
ทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด ์ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัตน้ๆ และยงัไดรั้บสมญานาม
ว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาท
หลงัน้ีตั้งอยูก่ลางน ้ า และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวัเมือง 
ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินคา้พ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โร
แมนติคสุดๆ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

บ่าย น าท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกี
และนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมาย
ปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมือง
ชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบด้วยขุนเขาสูง 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชม
เมือง  ชาโมนิกซ์ ท่ี เ ป็น เมืองตาก
อากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่ง
บา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท่้านเดิน
เล่นช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองของฝาก
ของท่ีระลึกมากมายกับบรรยากาศ
โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศ
ดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามอ
งบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดใน
ยุโรป และ อันดับท่ี 11 ของโลก 
อิสระเดินชมเมืองเล่นช้อปป้ิงสินค้า
พ้ืนเมืองของฝากของท่ีระลึก จากนั้น
น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อีวัวร์ 
Yvoire ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่
เป็นฝ่ังทางฝร่ัง เศส ชมบ้านเมือง
โบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายกุว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวั
บา้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวลั Four Flowerระดบัยุโรปและไดรั้บ 
International Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      Novotel Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3       เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรมที่พกั   
น าท่านออกเดินทางเข้าสู่เมือง“โลซานน์”
เ มื อ ง ที่ ค น ไ ท ย รู้ จั ก ดี ใ น ส วิ ส ฯ 
นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของ



 

 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนีอ้ีก
ด้วย น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมือง น าท่านชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ น าท่าน
เดินทางผ่านเมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบ
เจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวยีร่าสวสิฯ ”  ชมวิวทิวทศัน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรู
ของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพท่ีระลึกบริเวณ
ดา้นหนา้ของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนั
แพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และ 
ดยคุ แห่งซาวอย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “โตริโน่” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแควน้ปีเอมอนเตและยงัเป็นเมืองหลวง

เก่าของอิตาลี น าท่านเที่ยวชมย่านจตุรัส
ซาน คาร์โล “Piazza San Carlo” จตุรัส
กลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัวงั
มาดามา “Palazzo Madama” ซ่ึงเป็นวงั
เก่าในอดีตของกษัต ริย ์หลายองค์ใน
ราชวงศ์ซาวอย สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 
17  โบสถ์ซานตา ครอสติน่ า  “Santa 
Cristina. และโบสถ์ซาน คาร์โล “San 
Carlo” และมหาวิหารแห่งโตริโน่ “Duomo di Torino” หรือ Cathedral of San Giovanni เป็นสถานท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงของเมืองตอรีโน่ ใชเ้ป็นท่ีเก็บผา้ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นผา้ห่อพระศพของพระเยซู  รู้จกักันในนามว่า 
“Shround of Turin”   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     Novotel Hotel   หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที่4       ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองมลิาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
จากนั้นน าคณะเกบ็ภาพ “ป้อมปราการส
ฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีได้
เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล
วิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้  า
เผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ 

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


 

 

 

ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์
เซสโก ้น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น 
“โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”เป็น

เมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13 -16 ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม
เป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ิน
ก าเนิดของศิลปินระดับโลก2ท่าน คือ 
“ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจล
โล” น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old 
Town ซ่ึงได้ถูกจัดให้เป็นเขตเมือง
ปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง
ผ่านภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรม
อนัแสนงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซ
ซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหาร
ท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ ์จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซัน
ตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  CHARME HOTEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่5       ปิซ่า – เซียน่า - THE MALL OUTLET – โรม   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี 
ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอ
เอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกั
ลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุค
ไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วน
สาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือ
สร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง 
เม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิง
ของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคง
เอียงอยู่ เ ช่นทุกวันน้ี  น าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่ง
ยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมี
ศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่า
ของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การ
ยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็น  โลกเมื่อปี 
ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า เดล 
คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้นของาลิโอนักแข่งมา้ท่ีมีช่ือ
กระฉ่อนท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียง
แบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ดา้นหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่
ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้ าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ี
มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมา   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET  ศูนย์เอาท์เลท็ที่ใหญ่และมสิีนค้าหลากหลายที่สุด มี

เวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, 
Paul Smith, POLO ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 



 

 

 

วันที่6      โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม    
 เขตเมืองเก่า – น ้าพเุทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชม “กรุงโรม” Rome เมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้
ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่ทาง
ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 
ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ
วาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ 
“ รัฐอสิระที่เล็กที่สุดในโลก ” น าท่าน
เขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึง
ไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณ ี  ควิต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเที่ยว
อ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์
ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” 
( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระ
มารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตัก 
จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานท่ีส าคัญ
ต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่
ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” 
Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลาง
ก รุงโรม ผ่ านชมระเบียงปาลาสโซ 
สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี
ในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชา   อิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชม
ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” ใหท่้านไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพ
คู่กบั “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาใน
สมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

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%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%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


 

 

 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น า้พุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชม
น ้ าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกันว่า การโยน
เหรียญลงไปแลว้จะได้กลบัมาเยือนกรุง
โรมอีกคร้ังจากนั้นน าท่านชม ช่อง “โอ
คูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่
อยูต่รงกลางหลงัคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงัใช้เป็น
สถานท่ีฝังศพกษัตริย ์บุคคลในราชวงศ์
และบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์
2 พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของ
ราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น าท่านเดินทาง
ต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม  
เป็นสถานท่ีนัดพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ี
สวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

22.05 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114 

วันที่7      โดฮา – กรุงเทพฯ 

05.40 ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
07.05 เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

12-18 ก.พ. 2562 39,900 39,900 39,900 13,000 

02-08 เม.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,900 

09-15 เม.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 15,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต  ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
 พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 3,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่
พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรกเตม็จ านวน 39,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
 ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


