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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

2 โดฮา -กรงุโรม-นครวาตกินั-มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์โคลอสเซีย่ม-น า้พุเทรวี-่บนัไดสเปน 

 

02.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) เทีย่วบนิที ่ QR837 

(02.30-05.45 / QR131 (08.45-13.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.50 ชัว่โมง 

(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโรม ประเทศอติาล ี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

อติาล ี(Italy) อดตีอันยิง่ใหญ่และเกรยีงไกรในยคุจักรวรรดโิรมันโรมมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 
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2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยูต่อนกลางของประเทศ โดยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรในอดตีมากมาย เชน่

อาณาจักรโรมนั สาธารณโรมนั และจักรวรรดโิรมนั โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีส่ดุของอารยธรรม

ตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกนานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมอืงหลวงใน

ปัจจบุัน กรุงโรมไดรั้บฉายาว่าเป็น เมอืงอมตะนคร หรอืนครทีไ่มม่วีันตาย เป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรม 

ศูนยก์ลางแห่งศลิปวัฒนธรรม ศูนยก์ลางการปกครองและอ านาจของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมนับไดว้่า

เป็นหนึง่ในเมอืงทางดา้นแฟชัน่ของโลก และเต็มไปดว้ยรา้นแบรนเนมชือ่ดัง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูน่ครวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออก

ของกรงุโรม โดยมพีระสนัตะปาปาเป็นองคป์ระมขุ  

ชมมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter Basilica) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป 

บรเิวณทางเขา้ก่อนถงึตัวมหาวหิาร ความสวยงามของลานกวา้งรูปไข่ที ่เรยีกว่า เปียซซา ซาน พเิอ

โตร ซึง่ลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ตน้ และรูปปั้นนักบญุ 96 องค ์ และบรเิวณกลางลานจะเห็นเสาโอบลิสิก ์

อายุกว่า 2,000 ปี เมือ่เขา้ไปภายในโบสถจ์ะพบกับรูปสลักหนิอ่อน พเิอตา้ พระแม่มารอีุม้ศพของพระ

เยซอูยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหนิอ่อนทีม่ชี ือ่เสยีงมากของไมเคลิ แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรับพระ

สนัตะปาปาท าพธิมีสิซา ตัง้อยูเ่หนอืทีฝั่งศพของนักบญุปีเตอร ์ 
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น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกโคลอสเซีย่ม (Colosseum) ให ้

ท่านเก็บภาพดา้นนอกสนามกฬีายุคโบราณทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 50,000 คน มอีายุเก่าแกถ่งึ 2,000 ปี 

เป็นสถานทีส่ าหรับใหค้วามบนัเทงิในยคุนัน้ โดยจัดใหม้กีารตอ่สูร้ะหวา่ง นักสูท้ีเ่ราเรยีกวา่ กลาดเิอเตอร ์

นอกจากนี้ยังมกีารต่อสูร้ะหว่างนักโทษกับสัตวป่์าทีดุ่รา้ยอยา่งเชน่สงิโต เสอื หม ีซึง่ผูช้นะจะไดรั้บเงนิ

รางวัลและชือ่เสยีงมากมาย สว่นผูแ้พจ้ะถูกตัดสนิว่าใหม้ชีวีติรอดหรอืไม่ โดยการยกหัวแมม่อืของผูช้ม

หรอืกษัตรยิ ์ 

จากนัน้น าชมความงามของน า้พุเทรวี ่(Travi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้

โดดเดน่อยูก่ลางน ้าพแุหง่นี ้เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดม้าเยีย่มชมสถานทีแ่หง่นี ้แลว้หันหลังใชม้อืขวาโยนเหรยีญ

ขา้มบา่ซา้ยลงไปในน ้าพแุหง่นีแ้ลว้จะไดม้โีอกาสไดม้าเยอืนกรงุโรมอกีครัง้  

จากนีใ้หท้า่นไดเ้ดนิเล่นบรเิวณบนัไดสเปน (Spanish Steps) ซึง่เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและ

ยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ซึง่มทีัง้หมด 138 ขัน้ และยังตัง้อยูด่า้นหนา้ถนนคอนดอตต ิ(Via Condotti) 

ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยหา้งหรูๆ ขายสนิคา้เครือ่งประดับมยีีห่อ้ดังๆ (Brand Name street) อาท ิกชุชี,่ อารม์านี, 

พราดา้, หลยุส ์วคิตอง, มซิโซน,ี เวอรซ์าเช ่อสิระใหเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ ของฝาก ตาม

อธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Hotel Marriott Park Pome หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

3 โรม-อสัซซี-ีมหาวหิารนกับญุฟรานซสิ-ซานมารโีน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง อ ั ส ซี ซ ี

(Assisi) เ มือ งศั กดิ์ส ิท ธิ์ที่ นั ก แสวงบุญ  แล ะ

ครสิตศาสนกิชนโดยเฉพาะคาทอลกิจะมาจารกิแสวง

บุญกัน เพราะเป็นเมืองเกิดของนักบุญฟรานซิส 

นักบวชผูก้อ่ตัง้คณะฟรานซสิกัน ท่านมชีือ่เสยีงมาก

โดยเฉพาะในเรือ่งของความเมตตา และทกุวันนี้มคีน

นับถอืทา่นอยูท่ั่วโลก  
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น าชมมหาวหิารนกับุญฟรานซสิแหง่อสัซซี ี(Basilica of St. Francis of Assisi) โบสถ์

โรมันคาทอลกิคณะฟรันซสิกัน มหาวหิารเริม่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 13 เป็นมหาวหิารทีม่สีามชัน้ 

สว่นลา่งเริม่สรา้งไมน่านหลังจากทีฟ่รานซสิไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนักบญุเมือ่ปี ค.ศ. 1228 ซโิมเน ด ิพู

เชยีเรลโล เป็นผูอ้ทุศิทีด่นิและบรเิวณเนนิเขาทางดา้นตะวันตกของเมอืงอัสซซีใีหเ้ป็นทีส่รา้งโบส ์ทีด่นิ

บรเิวณนีแ้ตเ่ดมิเรยีกวา่ “เนนินรก” แตปั่จจบุนัเรยีกกนัวา่ “เนนิสวรรค”์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ประเทศซานมารโีน (San Marino) หรอื สาธารณรัฐซานมารโีน ถอืเป็น

ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุล าดับทีส่ามของโลก รองจากโมนาโก (Monaco) และรัฐวาตกิัน (Vatican) แต่เป็น

ประเทศสาธารณรัฐทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ยุโรปทางตอนใต ้บนเทอืกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบไป

ดว้ยประเทศอติาล ีทีซ่ ึง่มพีรมแดนใกลก้ันนัน้เอง ประวัตศิาสตรข์องประเทศนี้ ตอ้งยอ้นกลับไปเมือ่ปี 

ค.ศ. 301 ชา่งหนิชาวครสิตค์นหนึง่ มนีามว่า มารนุีส ไดล้ีภ้ัยจากการตามล่า ของศาสนาและไดย้า้ยมา

อยูย่งั ทีต่ัง้ของประเทศนี ้จากนัน้ในเวลาตอ่มาเขาเอง ไดเ้ป็นบาทหลวงในเวลาตอ่มา หลังจากไดรั้บการ

ยอมรับจาก ผูค้นในทอ้งถิน่ จนไดท้ีม่าของชือ่ดนิแดนนีว้า่ ซานมารโีน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Grand San Marino หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

4 ซานมารโีน-ป้อมกไูอตา-มหาวหิารนกับญุมารโีน-โบโลญญา่-เวนสิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าชมป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) ป้อมปราการ ทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาสูงสุด ของ

เมืองซานมารโิน ที่งดงามไปดว้ย มนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมโรมัน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ที่

สวยงาม ของดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน และป้อมปราการแหง่นี ้เคยเป็นฐานทัพทีส่ าคัญ จงึมกี าแพงขนาด

ใหญล่อ้มรอบป้อมปราการ  
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น าชมมหาวหิารนกับุญมารโีน (Basilica of San Marino) โบสถท์ีไ่ดรั้บการนับถอืมาก

ทีสุ่ดของซานมารีโน มหีนา้อาคารสไตลน์ีโอคลาสสกิทีเ่ด่นสะดุดตา และจัดเก็บอัฐขิองบดิาผูก้่อตัง้

ประเทศ มหาวหิารซานมารโีนเป็นโบสถท์ีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละศาสนามากทีส่ดุแห่งหนึง่

ของซานมารีโน ชมผลงานชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมที่แสดงใหเ้ห็นพรสวรรคข์องสถาปนกิชาวเมอืง

โบโลญญา อนัโตนโิอ แซรร์า  

น าชมดา้นหนา้ปาลาซโซปุบบลโิก (Palazzo Pubblico) ศาลากลางของเมอืง สรา้งใน

ปลายชว่ง ค.ศ. 1900 โดยสถาปนกิจากกรุงโรม โดยจ าลองลักษณะทีภ่มูฐิานของอาคารอติาเลยีนสมัย

ศตวรรษที ่13 และ 14 สงัเกตชอ่งโคง้แบบโกธกิ ปราการบนดาดฟ้าและหอนาฬกิา ซึง่ประดับดว้ยภาพ

โมเสกของนักบญุอกาตา ลโีอ และกวรีโีน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางดา้น

ท่องเทีย่ว และเป็นเมอืงหลวงของแควน้ เอมี

เลีย - โรมัญญา เป็น 1ใน 20 แควน้ของ

ประเทศอติาล ีโดยตัวเมอืงนัน้ตั่งอยูใ่นหุบเขา

โป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดย

ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโป กับ เทือกเขาแอเพน

ไนน์นอกจากนี้แลว้เมืองโบโลญญ่ายังเป็น

หนึง่ในเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวด้ี

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

น าท่านชม จตัุรสัเปียสซ่า มจัโจเล ่

(Piazza Maggiore) จัตรัุสขนาดใหญต่ัง้อยูใ่นใจกลางของสว่นเมอืงเกา่ทีค่งอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีจัตุรัส

ทีล่อ้มรอบดว้ยสถานทีส่ าคัญ โบสถซ์าน เปโตรนโิอ (Basilica of San Petronio) ซติีฮ้อลล ์

(City Hall ) ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพ

เดสตา (Palazzo del Podesta) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเน

โตเวนสิ ถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิเป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ มี
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อาคารรา้นอาหาร บา้นเมอืงแบบดัง้เดมิตัง้รมิคลองเวนสิไดรั้บฉายาว่าเมอืงแห่งสายน ้าและเมอืงแห่ง

สะพาน น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อโดยเรอืสู่เกาะเวนสิ (Venice 

Island) เมอืงในฝันของนักทอ่งเทีย่วหลายๆคน 

ชมความสวยงามของจตัรุสัซานมารโ์ค(Piazza San Marco) จดุศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ ที่

รายลอ้มดว้ยสถานทีส่ าคัญหลายแห่ง อาท ิมหาวหิารซานมารโ์ค(St. Mark's Basilica) เดมิทีเ่ป็น

โบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมยันัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวัง

ซึง่ประกอบดว้ยหอ้งทีป่ระทับ เรอืนรับรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตร ีหอ้งลลีาศ และหอ้งพจิารณาคดซี ึง่

จะมสีะพานทอดถอนใจ(Bridge of Sighs) ทีเ่ชือ่มตอ่กบัคกุ ถา่ยรปูกบัลโีอเน(่Lione) รูปปั้นสงิโต

ตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงเวนสิ อสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนติ

กของเกาะแห่งนี้พรอ้มทัง้ชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่มีชือ่เสียงมากมายอย่างเช่นเครื่องแกว้มูราโน่ ซึง่ที่นี่เป็น

ศนูยก์ลางการผลติมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่10 พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดร้ว่มชมสาธติการเป่าแกว้ทีม่เีอกลักษณ์เป็น

ของตัวเองอกีดว้ย  

 

น าทา่นลอ่งเรอืกอนโดลา่ เอกลกัษณ์ของเมอืง  

และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก ชมความงามสดุแสนโรแมนตกิ 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนสูปาเก็ตตีห้มกึด า 

พกัที ่Hotel Albergo Cavalletto & Doge Orseolo หรอืเทยีบเทา่ พกัในเกาะเวนสิ 

 

5 เวนสิ-ทะเลสาบมสิซูรนีา่-กอรต์นีาดมัเปซโซ-โดโลไมท-์อนิสบ์รคุ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านสูท่ะเลสาบมสิซูรนีา่ (Lake Misurina) ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในคาดอร์

(Cadore) แหง่ประเทศอติาล ีโดยอยูใ่นระดับความสงู 1,754 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณหุบ

เขาโดโลไมทท์ีม่คีวามงดงามดุจในเทพนยิาย ความงานของภูมทิัศน์ธรรมชาตอิันสมบรูณ์แบบท าใหท้ี่

ทะเลสาบมสิซรูน่ีาแหง่นี ้ไดพ้ักผอ่นกบัธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไดอ้ยูใ่กลส้ายน ้าคอยพักกายพักใจ ไดส้ดู

อากาศบรสิุทธิส์บายปอดใน ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล และมวีวิของหุบเขาโอบลอ้มเอาไวซ้ ึง่เป็น

ไฮไลทเ์ด็ดของทะเลสาบมสิซรูน่ีา 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอรต์นีาดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมอืงสก ีรสีอรท์ ทีอ่ยูใ่น

อทุยานแห่งชาตเิทอืกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพยีงแห่งเดยีวของอติาลทีีไ่ดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุในโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ไขมุ่กแหง่เทอืกเขาโดโล

ไมท ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชมความงามเทอืกเขาโดโลไมท ์(Dolomites Mountains) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขา

แอลป์ทีท่อดตัวอยูใ่นเขตอติาลตีอนเหนือ เทอืกเขาโดโลไมท ์ไดช้ือ่ว่าเป็นแนวเขาทีง่ดงามทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ทีแ่ทงยอดสูงเสยีดฟ้า มทีัศนียภาพงดงาม จัดเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแห่งของนักท่องเทีย่วทีไ่มค่วรพลาด ทัง้ในชว่งฤดูหนาว ทีม่สีกรีสีอรท์เปิดตอ้นรับ

นักสก ีและในฤดรูอ้น ทีน่ีย่งัมทีุง่หญา้ทีม่ดีอกไมส้วยตลอดชว่งเทอืกเขา 

น ัง่กระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นนิเขา Alpe Di Siusi ชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบน

ภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่กวา้งใหญท่ีส่ดุในยโุรป ทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามอนัมหัศจรรยข์องเทอืกเขาโดโล

ไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชมทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่ของหุบเขา โดยมเีทอืกเขา Sasolungo Mountain 

Range ทีม่รีปูทรงแหลมชนัเป็นจดุเดน่ มเีสน้ทางเดนิลัดเลาะสูจ่ดุชมววิใหท้า่นไดเ้ลอืกเก็บภาพสวยๆ 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รคุ (Innsbruck) ประเทศออสเตรยี (Austria) ขา้มพรมแดนทีเ่มอืงเบ

รนเนอร ์และสะพานยโุรปทีท่อดตัวขา้มหบุเหวถงึ 190 เมตร ทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์ อกีทัง้ยัง

เป็นแหลง่สกขีองยโุรปในเทอืกเขาแอลป์ และยังไดรั้บเกยีรตใินการเป็นเจา้ภาพแขง่ขันกฬีาฤดูหนาวถงึ 

2 ครัง้  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel AC Innsbruck หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

6 อนิสบ์รคุ-อนิสบ์รคุ-ฟุสเซน่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมอืงอนิสบ์รุค (Innsbruck) ที่

ไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา

แอลป์ แมแ้ตร่าชส านักของราชวงศฮ์ัปสบรูก์ทีย่ ิง่ใหญ ่

ยังคงสรา้งที่พ านักไว ้เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคาร

หลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ทีส่รา้งขึน้ดว้ย

ความประณีตละเอยีดออ่นและมอีายเุกา่แกก่ว่า 500 ปี 

จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ประทับใจกับเฮลบ

ลงิเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตกึสมยัโกธคิตอนปลายทีม่กีารเพิม่ศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที ่18 

ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที ่16 เป็นโรงแรมที่

เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง, วังฮอฟบรูก ์(Hofburg) ทีแ่ปร

พระราชฐานในชว่งฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) 

ที่ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ สวนสาธารณะ 

(Hofgarten) ใหค้วามร่มรืน่และงดงามไปดว้ยไมด้อก

นานาพันธุ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) 
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เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ ตัง้อยูท่ีแ่ควน้บาวาเรยีทางตอนใตข้องประเทศเยอรมน ี

(Germany) ตดิกับชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนีเกา่แก่นับ

พันปีทีไ่ดรั้บ ฉายาวา่ Village of the king’s castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein) และ โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสขีาว และสเีหลอืงที่

โดง่ดังคูก่นัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็น

เมอืงทีม่คีวามน่ารัก และมสี ิง่ทีน่่าสงัเกตอกีอยา่งคอื ตัวตกึหรอือาคารบา้นชอ่งของทัง้เมอืงจะตกแต่งไป

ดว้ยสสีนัทีส่วยงาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนขูาหมเูยอรมนั และ เบยีร ์

พกัที ่Hotel Luitpold Park, Fussen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

7 ฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลซบ์วรก์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ปราสาทเจา้หญงิแห่ง

บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยทีแ่มแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทด์สินีย ์ยังหลงใหลน าไปเป็นปราสาท

เจา้หญงินทิราในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ชมววิทวิทัศนอ์นังดงามของตัวปราสาททีโ่ดดเดน่และมทีะเลสาบ

และธารน ้า เปรยีบไดก้ับปราสาท 3 ฤดู ไมว่่าท่านจะเดนิทางไปเยอืนในชว่งฤดูไหน ก็จะมทีัศนียภาพที่

แตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่อยา่งงดงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์วรก์ (Salzburg) เมอืงเล็กๆ ทีแ่สนจะโรแมนตกิของประเทศ

ออสเตรยี (Austria)  ซาลซบ์วรก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เมือ่วันที ่1 

มกราคม ค.ศ. 1997 เป็นเมอืงอนัดับตน้ๆ ของออสเตรยีทีม่ผีูค้นไปเยอืนเป็นจ านวนมาก ในอดตีทีน่ี่เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท าเหมอืงเกลอืจนร ่ารวย และเมอืงนี้ยังเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่

กอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงเกดิของคตีกวเีอกของโลก โมซารต์ ซึง่ต ัง้อยู่

บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นสภาพกลายเป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่ใหค้วามรูก้ับ

ผูท้ีส่นใจไดส้ัมผัสโลกของศลิปินเอก และสถานทีท่ีโ่ดดเด่นอกีแห่งคอื ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ 

ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขา  

น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สถานที่แห่งนี้ถูกยกย่องใหเ้ป็น

สวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแตเ่ดมินัน้ถกูสรา้งในรปูแบบของเรขาคณติโดยตกแตง่ดว้ย

พันธุไ์มห้ลากส ีโดยมนี ้าพุเป็นส่วนประกอบซึง่เป็นสวนแบบบารอคทีส่วยงาม ทีไ่ดม้กีารเปิดใหบุ้คคล

ทั่วไปไดเ้ขา้ชมความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ทีส่ าคัญ สวนมริาเบล  ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รือ่ง เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Trend Europa, Salzburg หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

8 ซาลซบ์วรก์-ฮลัลส์ตทัท-์มวินคิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์ (Hallstatt) หมูบ่า้นโบราณเกา่แกเ่ล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut รมิทะเลสาบ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางขนุเขาอันแสนโรแมนตกิ และไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ใน

พกิดัทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามทีส่ดุของแหง่หนึง่ของโลกอกีดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสคิ

ของหุบเขาสูงทีโ่อบลอ้มทะเลสาบอันนิง่สงบทีม่นี ้าใสราวกับกระจกครสิตัล ทีพ่รอ้มสะทอ้งภาพความ

อลังการของขนุเขาใหญ่ทีม่หีมิะสขีาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิม่ความอลังการขึน้อกีเป็นทวคีูณ ไป

พรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึง่เตมิไปดว้ยร่องรอย

อารยธรรมของประวัตศิาสตร ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนปูลาเทราต ์และ ไวนข์าว 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมนั หรอืในภาษาเยอรมันเรยีกเมอืงนี้ว่า 

มนึเซน (Munchen) เมอืงศูนยก์ลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกจิ และเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัด

งานเทศกาลเบยีร ์หรอื “ออคโตเบอรเ์ฟส” ในเดอืนตุลาคมของทุกปี ทีม่เีสน่หแ์ห่งแควน้บาวาเรยี ซึง่

เป็นอกีเมอืงในยโุรปทีม่บีรรยากาศดแีละสวยงาม 

น าท่านชมผ่านชมประตูแหง่ชยัชนะ อาคารบา้นเรอืน และพพิธิภณัฑต์า่งๆ ทีเ่รยีงอยู่บน

ถนนที่สวยงาม ถนนเม็กซมิลิเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮา้ซ ์และเขตพระราชวังเก่า และน าท่านสู่จตัุรสัมา

เรยีนพลสั(Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมอืง ซึง่ทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูรอ้นจะมเีสยีง

นาฬกิาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก  
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเชค็อนิขากลับประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัรม์ี
คา่ใชจ้า่ยประมาณ 150 CHF (อตัราคา่บรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วันเดนิทาง) 
 
2.กลับถงึไทย คา่ทีพ่ักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายชือ่โรงแรม SHA+ ไดท้ี ่https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายภาพโบสถเ์ฟราเอนเคยีรเ์ชอ (Frauenkirche) หรอื Church of Our Lady 

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมวินิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสเีขียวคู่แฝดของโบสถ์ตัง้

ตระหงา่นอยูใ่กลจั้ตรัุสมาเรยีนพลัทซ ์โบสถแ์หง่นีเ้คยไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ทีส่อง แต่

ก็ไดรั้บการออกแบบและก่อสรา้งขึน้มาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธคิ เชญิท่านชมย่าน

การคา้โดยรอบมาเรยีนพลัส ทัง้รา้นคา้พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้การเกษตร เชน่ ดอกไม ้ผลไม ้อาหาร

พืน้เมอืงตา่งๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมนั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารไทย 

พกัที ่Hotel Inn Munich City Centre หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

9 มวินคิ-จตัรุสัคารล์สปลาทซ-์สนามบนิมวินคิ-โดฮา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสูจ่ตัรุสัคารล์สปลาทซ ์(Karlsplatz) อสิระชอ้ปป้ิง ในจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอกี

แหง่หนึง่ บรเิวณจัตุรัสมลีานน ้าพุทีม่ักใชเ้ป็นจุดนัดพบ และมจีุดแลนดม์ารก์เกา่แกค่อืประตูเมอืงเกา่ทีม่ี

ช ือ่ว่าประตูเมอืงคารล์สเตอร ์(Karlstor Gate) ซึง่เป็นหนึง่ในสามประตูเมอืงเก่าทีย่ังคงหลงเหลอือยู่

บรเิวณก าแพงเมอืงมวินคิทีถู่กรือ้ไปในชว่งปลายศตวรรษที ่18 นอกจากนี้ จัตุรัสคารล์สปลาทซย์ังเป็น

ย่านถนนชอ้ปป้ิงที่มชี ือ่เสยีงที่สุดในเมอืง และยังทอดยาวเชือ่มต่อไปยังจตุรัสมาเรียนปลาทซท์ี่เป็น

ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของมวินคิ 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงมวินคิ เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง

และสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงมวินคิ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย(์QR) เทีย่วบนิที ่ QR58 

(16.50-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.20 ชัว่โมง 

(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

 

10 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-พฤหสับด ี 12-21 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับด ี 19-28 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับด ี 09-18 สงิหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับด ี 16-25 สงิหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับด ี 06-15 กนัยายน 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับด ี 20-29 กนัยายน 65 129,999 129,999 22,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 25 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงินทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


