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Switzerland-Italy  12 Days Charming + Unseen Route 
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ซูรคิ- กรนิเดลวาลด ์–หมูบ่า้นเมอเรน -กระเชา้ลอยฟ้ายอดเขาซลิธอรน์ – หมูบ่า้นกมิเมลวอลด-์หมูบ่า้น

โบราณเบทแมร ์แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร–์ รถไฟสายกรอนเนอรแ์กรต –  เซอรแ์มท – เมอืงน า้แรล่อยเคอร์

บาด-โลคารโ์น –หบุเขาล าธารสมีรกต เวอรซ์าสกา้-ลกูาโน- เบลลาจโิอ – ทะเลสาบเซอรม์โิอเน ่– เมอืงออรต์ ิ

เซ-่ ทะเลสาบมซูิรนีา่–ทะเลสาบบราย - คอรต์นิา ด ิอมัเปซโซ – เวนสิ –เกาะมรูาโน- มลิาน 

- กรุป๊เล็ก เดนิทางกรุป๊ละ 10-15 ทา่น  

- พกัโรงแรมด ีสะดวกสบาย อาหารด ีหลากหลายประเภท 

- สมัผสักบัเมอืง หมูบ่า้น และสถานที ่สวยเลอคา่ อนัซนีมากมาย สายถา่ยภาพ หา้มพลาด! 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        

กรงุเทพฯ      

 

23.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์แถว Q ประต ู8 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

คอยอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  

กรงุเทพฯ – โดฮา – ซูรคิ – กรนิเดลวาลด ์- กรนิเดลวาลด ์เฟิรส์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 0837 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 

ชัว่โมง 50 นาท)ี  

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hamad International Airport กรงุโดฮา ประเทศการต์า้ 

08.05 น. ออกเดนิทางสู ่ซรูคิ  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่QR 0095 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 15 

นาท)ี 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ก าหนดวนัเดนิทาง 

14 – 25 ก.ย. 2565 / 10 – 21 ต.ค. 2565 
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14.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรนิเดลวาลด ์เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถาน ีGrindelwald First (Top of adventure) หนึง่ในยอดเขายอดนยิมทีม่ี

ความสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในสวสิเซอรแ์ลนด ์

 น าคณะ น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้พชิติยอดเขา  

- เมือ่ถงึดา้นบนสถาน ีFirst ซึง่เป็นจดุพักผอ่นชมววิ ตากอากาศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิาร สมัผสัประสบการณ์อนั

แปลกใหม ่กบัการเดนิลงหนา้ผา First Cliffwalk (ใชเ้วลาเดนิประมาณ 5 นาท)ี เพือ่เดนิลงมาชมววิ

หนา้ผา พรอ้มจดุชมววิ100 ลา้น มมุมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียส ซึง่ทา่นจะไดช้มววิแบบพาโนรามา และ

ดา้นลา่งสามารถมองเห็นตัวเมอืง Grindelwald ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 จะมกีจิกรรมดีๆ  ส าหรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย นอกจากเดนิบนหนา้ผา First Cliff Walk แลว้ ทา่นยงั

สามารถสมัผัสความสนุกสนานกบัการ น่ังชงิชา้โหนลงเขามากบั First flyer (ไมร่วมในคา่ใชจ้า่ยทวัร)์ 

**กรณีทีก่ระแสลมแรง หรอืซอ่มบ ารงุกระเชา้ ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทางบรษิทัฯจะคนืคา่บรกิารสว่นนี้

ให ้และเราจะน าทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงแทน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม KREUZ UND PST หรอืเทยีบเทา่ 

   

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  

กรนิเดลวาลด ์-กระเชา้ลอยฟ้ายอดเขาชลิธอรน์ – หมุบ่า้นเมอเรน-หมูบ่า้นกมิเมลวาลด ์–กรนิเดลวาลด ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

09.00 น. จากนัน้ น าขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาชลิธอรน์  

- ซึง่จะเห็นววิทวิทศันท์ีน่่าตืน่ตาตืน่ใจมาก เห็นแนวเทอืกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกบัววิ

ของหมูบ่า้นชนบทเบือ้งลา่ง กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาชลิธอรน์  ถอืวา่เป็นเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ถา้นับจาก Gimmmelwald  จนถงึสถาน ีSchilthorn อนัเป็นสถานปีลายทางทีร่ะดับ

ความสงู 2,970 เมตร จากระดับน ้าทะเล ยอดเขาชลิธอรน์ เป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกเมือ่ 

ภาพยนตรเ์จมสบ์อนด ์007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชมหมูบ่า้นแสนสวย 2 แหง่คอื หมูบ่า้นเมอเรน และ กมิเมลวาลด ์เนน้การเดนิทอ่งเทีย่วไปชมววิ

ตามจดุตา่งๆ เอาใจสายถา่ยภาพ สายโพสทา่ สายโซเชยีล เดนิไปถา่ยไป เพราะทีแ่หง่นี ้ววิหลกัลา้น 

ชมพเูขาหมิะใหญโ่ตเป็นฉากรอบบรเิวณหมูบ่า้น ววิทุง่หญา้ก็มใีหเ้ห็นตลอดแนวหมูบ่า้น   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงกรนิเดลวาลด ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม KREUZ UND PST หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

กรนิเดลวาลด ์– น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าหมูบ่า้นโบราณเบทแมร ์แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร ์– เซอรแ์มท      

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

เดนิทางขึน้สูห่มูบ่า้นโบราณเบทแมร ์แอลป์ โดยกระเชา้ลอยฟ้า น าทา่นเดนิเทา้ไปชมทะเลสาบ

เบทแมร ์แสนสวย ทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเขา   

เทีย่ง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท  

- เมอืงสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ เมอืงซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะ ไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ 

ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี,่ จักรยาน และการเดนิเทา่นัน้  เดนิทางถงึเมอืงเซอรแ์มท อสิระทกุทา่นเดนิเลน่ชมววิ 

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม AMBASSADOR ZERMATT หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  

เซอรแ์มท – รถไฟสายกรอนเนอรแ์กรต – แชน่ าแร ่เมอืงลอยเคอรบ์าด    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท  

- เมอืงสกรีสีอรท์ยอดนยิมของชาวสวสิ เมอืงซึง่ปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะ ไมม่รีถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ 

ทัง้เมอืงใชร้ถแบตเตอรร์ี,่ จักรยาน และการเดนิเทา่นัน้  เดนิทางถงึเมอืงเซอรแ์มท  

จากนัน้น าทา่นโดยสารรถไฟสายกรอนเนอรแ์กรตเพือ่ไปยงัจดุชมววิยอดเขามตัเตอรฮ์อรน์ อสิระทกุ

ทา่นเดนิเลน่ชมววิ ถา่ยรปู  

เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงลอยเคอรบ์าด (Leukerbad) ในแควน้วลัเลส่ ์ 

- ไดรั้บการขนานนามวา่ The largest alpine thermal spa in Europe แหลง่น ้าแรธ่รรมชาตทิีโ่ดง่ดังทีส่ดุในเขต

เทอืกเขาแอลป์  

น าทา่นเขา้สู ่BURGERBAD THERME ทีใ่หบ้รกิารอาบน ้าแรแ่ละสปาใหญแ่ละทันสมยัทีส่ดุของ

เมอืง สระน ้าแรก่วา่ 10 แหง่ภายในศนูยบ์รกิารแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบั Indoor & 

Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอณุหภมูคิวามรอ้นระหวา่ง 28-43 องศาเซลเซยีส 

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม DE FRANCE BY THERMALHOTELS หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีห่กของการเดนิทาง  

เมอืงลอยเคอรบ์าด– โลคารโ์น – หบุเขาเวอรซ์าสกา้ -ลกูาโน    

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

เดนิทางสู ่โลคารโ์น (Locarno)  

- เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงของคนสวติเซอรแ์ลนด ์นยิมมาพักในชว่งฤดรูอ้น ซึง่เป็นเมอืงทีม่จีดุเดน่ในเรือ่ง

ทะเลสาบมาโจเร ่ทีใ่หญแ่ละมคีวามสวยงามมาก  ซึง่เมอืงนีอ้ยูท่างตอนใตต้ดิกบัประเทศอติาล ีบรรยากาศ 

อาคารสถานที ่อาหารและภาษาพดูไดอ้ทิธพิลของอติาลมีาโดยตรง  

เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูห่บุเขา เวอรซ์าสกา้ (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 นาท)ี    

- หบุเขาทีม่ลี าธารสมีรกต และมคีวามใสจนมองเห็นพืน้ดา้นลา่ง อสิระใหท้า่นชมววิและถา่ยรปุ  

 จากนัน้เดนิทางประมาณ 5 นาทสีูห่มูบ่า้น Lavertezzo  

- หมูบ่า้นหลกัในการเทีย่วชมหบุเขาล าธารแหง่นี้  ใหท้า่นเดนิชมล าธารและ ถา่ยรปูกบัสะพานหนิเกา่แก ่

(Ponte dei Salti) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ศตวรรษที ่17 ใหท้า่นเดนิถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลกูาโน (LUGANO) เมอืงรมิทะลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงของสวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่น

เดนิเลน่รมิทะเลสาบ ลกูาโน หนึง่ในทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงและสวยงามของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม DE LA PAI X หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  

ลกูาโน -เบลลาจโิอ – เซอรม์โิอเน ่– เมอืงออรต์เิซ ่     
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

เดนิทางสูเ่มอืงเบลลาจโิอ (BELLAGIO) เมอืงเล็กๆ ตดิทะเลสาบโคโม(่COMO) อยูท่างตอน

เหนอืของประเทศอติาล ีไมไ่กลจากพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์ 

เดนิทางถงึ เมอืงเบลลาจโิอ เป็นเมอืงเล็กๆ แตน่า่รกั สวยงาม มเีอกลกัษณ์ ลกัษณะของเมอืงจะ

เป็นทางเดนิขึน้บนัได ซึง่จะมรีา้นคา้ตา่งๆ ต ัง้เรยีงรายใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นขายของที่

ระลกึ เครือ่งใช ้ของตกแตง่บา้น รา้นขายชสี และอกีมากมาย 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซอรม์โิอเน ่(SIRMIONE)  

- เป็นเมอืงเกา่แกอ่ายนัุบ 2000 ปี ดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการด์า (LAKE 

GARDA) ทีส่วยงาม ชมความสวยงามของววิทวิทศันข์องทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิจากน ้าแข็งละลาย

จากเทอืกเขาแอลป์ ดังนัน้ซรีม์โิอเน่ จงึถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถงึแมซ้รีม์โิอเน่จะเป็นแคเ่มอืง

เล็กๆ แตก่็มเีสน่หด์งึดดูใจนักทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ทัง้ยงัมหีนา้ปราสาทเกา่แกข่องเมอืง THE SCALLGER OF 

SIRMIONE สรา้งในปี 1277 เมอืงนีเ้คยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงออรต์เิซ ่(ORTISEI)  

- เมอืงแหง่ศนูยก์ลางของการทอ่งเทีย่วในแถบอทุยานโดโลไมท ์ทีอ่ยูใ่นหบุเขา มเีทอืกเขาลอ้มรอบสวยงามยิง่

นัก เดนิทางถงึ เมอืงออรต์เิซ ่ 

- อสิระใหท้า่นพกัผอ่นเพลดิเพลนิ กบัอากาศอนับรสิทุธิ ์ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามแปลกตา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม ANGELO ENGEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง  

เมอืงออรต์เิซ ่- ALPE DI SIUSI –  ทะเลสาบมซูิรนีา่–ทะเลสาบบราย - เมอืงคอรต์นิา ด ิอมัเปซโซ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้สูเ่นนิเขาทีเ่รยีกวา่ ALPE DI SIUSI  
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- น าทา่นชมววิทวิทศันบ์นทุง่หญา้ราบเลยีบบนภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่กวา้งใหญท่ีส่ดุในยโุรป สมัผัสความงดงามอนั

น่ามหศัจรรยข์องดนิแดนเทอืกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูโดยรอบดา้น ชมทศันยีภาพอนัยิง่ใหญข่องหบุเขา โตรก

ผา โดยมเีทอืกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็นจดุเดน่มี

เสน้ทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชมววิตา่งๆ อสิระใหท้า่นเก็บภาพสวยๆ อนัน่าประทับใจ ตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลบัลงสูด่า้นลา่ง  

หมายเหต ุ:การน ัง่กระเชา้ หากสภาพอากาศไมอ่ านวยหรอืมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถขึน้ได ้ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน้ ัง่กระเชา้เพือ่ความปลอดภยั หรอืหากกระเชา้ปิดเนือ่งใน

โอกาสตา่งๆโดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน ัง่กระเชา้ 

จากนัน้เดนิทางสู ่น าทา่นชม ทะเลสาบบราย (Braies)  

- ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิFANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางเทอืกเขาโดโลไมท์

เพือ่ชมความงดงามของ ทะเลสาบบราย Braies อสิระใหท้า่นไดช้มและเก็บภาพความประทับใจ 

เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบมซูิรนีา่ (LAKE MISURINA)  

- เป็นทะเลสาบอยูบ่นภเูขาสงูทีเ่รยีกไดว้า่เป็นสวรรคบ์นดนิเลยทเีดยีว ดว้ยบรรยากาศของทอ้งฟ้า มภีเูขาสงูเป็น

ฉากหลังสวยงาม มองเห็นววิทวิทัศนย์ิง่ใหญอ่ลังการของทะเลสาบ ทวิสนดา้นขา้ง อาคารสเีหลอืงทอง และที่

ส าคญัสถานทีแ่หง่นีอ้ากาศบรสิทุธิม์ากจนไมค่วรพลาดทีจ่ะสดู ใหเ้ต็มปอด ในฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุหนาทั่วทัง้

บรเิวณ น ้าจะกลายเป็นน ้าแข็งหนากวา่ 50 ซม. และใน ฤดรูอ้นอากาศจะเย็นสบายเหมาะแกก่ารพักผอ่นหยอ่นใจ 

และยงัเคยใชเ้ป็นทีจั่ดการแขง่ขนังาน โอลมิปิค   ฤดหูนาวปี 1956 อกีดว้ย  

- อสิระใหท้า่นถา่ยภาพความงดงามตามอธัยาศัย  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอรต์นิา ด ิอมัเปซโซ (CORTINA D’AMPEZZO)  

- เมอืงสกรีสีอรท์ ทีอ่ยูใ่นอทุยานแหง่ชาตเิทอืกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพยีงแหง่เดยีวของอติาลทีี่

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุในโลก เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาว

ในปี 1956 และเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน For Your Eye Only เมอืงนีอ้ยูส่งูจาก

น ้าทะเล 1,219 เมตร ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่เทอืกเขาโดโลไมท ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม BOUTIQUE HOTEL VILLA BLU หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง  

คอรต์นิา ด ิอมัเปซโซ – เวนซิ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (VENICE)  

- หนึง่ในเมอืงทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีเป็นเมอืงทีรู่จ้ักกนัในดา้นของความเจรญิรุง่เรอืงทางประวัตศิาสตร ์และศลิปะที่

ไดรั้บฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตรกิ (Queen of the Adriatic) 

เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  อสิระใหท้า่นชมเมอืงเวนสิ 

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PRINCIPE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง  

เวนซิ –เกาะมรูาโน – มลิาน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะมรูาโน ่(Murano)  
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- ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงเวนสิ โดดเดน่ดว้ยอาคารบา้นเรอืนหลากสเีรยีงราย และโบราณสถานซึง่สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ยา่งเชน่ โบสถ ์หอนาฬกิา และพระราชวังเกา่ อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติเครือ่งแกว้ทีม่คีวาม

วจิติรบรรจงและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว ทีน่ีจ่งึเป็นแหลง่ของชา่งฝีมอืเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงอกีแหง่หนึง่ของโลก 

อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเกาะ 

เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่กรงุมลิาน (MILAN)  

- เป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนอืของประเทศอติาลตีัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ทีีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ 

ซึง่มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญั 

และทันสมยัทีส่ดุในอติาล ี

เดนิทางถงึ กรงุมลิาน  

น าทา่น ถา่ยภาพกบัโบสถด์โูอโมแ่หง่มลิาน  

- โบสถใ์หญอ่นัดับ 3 ของยโุรป เป็น  ศลิปะแบบกอธคิทีห่รหูรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริม่

สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแตง่ประดับประดาทีเ่นน้ความหรหูราอยา่งเต็มที่

โดยเฉพาะรปูปัน้รอบตัวอาคาร มจี านวนกวา่ 3,000 ช ิน้  

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม MILAN MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง  

มลิาน – สนามบนิ – โดฮา       

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

เดนิทางสูแ่กลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานเูอล 2  (Galleria Vittorio Emmanuele II)  

- ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก มชีือ่เรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งน่ังเลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจาก

จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถน่ังจบิคาปชูโิน น่ัง

ดหูนุ่มสาว แตง่กายดว้ยเสือ้ผา้ทันสมยั อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย   

จากน ัน้น าทา่นท าการตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรบัการขึน้เครือ่ง (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ซึง่จะตอ้งใช ้

เวลารอผลประมาณ 1 ชัว่โมง 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั   

12.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิมลิานเพือ่ท าการเชค็อนิ  

15.50 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิมลิาน โดยเทีย่วบนิ QR128 (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hamad International Airport กรงุโดฮา ประเทศการต์า้ แวะเปลีย่นเครือ่ง  
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วนัทีส่บิสองของการเดนิทาง  

โดฮา – กรงุเทพฯ        

 

02.20 น. ออกเดนิทางจากถงึสนามบนิ Hamad International Airport เทีย่วบนิ QR836 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 

ชัง่โมง 20 นาท)ี 

12.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

****************************************** 

 

*หมายเหต ุ การเดนิทางเขา้ราชอาณาจักรไทย ในชว่งแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ทา่นอาจจะตอ้งจองโรงแรม 

ASQ (การกกัตวัแบบทางเลอืก) เป็นเวลา 1 วัน โดยทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ใหจ้องหอ้งพักตรงกบั

โรงแรมฯ เมือ่ทราบวันทีเ่ดนิทางถงึประเทศไทย   

*** โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการ

บนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมนีจ้ดัข ึน้เพือ่วตัถปุระสงคก์ารทอ่งเทีย่วเป็นหลกั นอกจากนีก้ารเดนิทางเขา้-ออก ประเทศไทย ตอ้ง

เป็นไปตามค าส ัง่ของทางคณะกรรมการควมคมุโรค ณ เวลาน ัน้ ซึง่ทางผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆเอง เชน่การจองทีพ่กัส าหรบัการกกัตวัเอง (ASQ) กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัทวัร ์จะไม่

รบัผดิชอบกรณีทีผ่ลการตรวจเชือ้ Covid-19 เป็นบวก ซึง่ท าใหท้า่นไมส่ามารถขึน้เครือ่งได ้ตามกฎของทาง

สายการบนิ และจะไมร่บัผดิชอบจากผลขา้งเคยีงทีเ่กดิข ึน้จากการฉดีวคัซนี***  

 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับผูเ้ดนิทาง  10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)                                         ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว                   หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

         179,900.- 

                    

                   35,000.-                                                                                       

คา่ทวัรร์วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ BKK-DOHA-ZURICH-//MILAN-DOHA-BKK  

 คา่รถโคช้ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 9 คนื ระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนโปรแกรม 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด)์ ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย 

 คา่ไกดค์นไทย/คนขบัรถ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 
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คา่ทวัรไ์มร่วม 

 ค่าตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรับการเดนิทาง Fit to Fly (ไมเ่กนิ 72 ช.ม. กอ่นการเดนิทาง) ส าหรับการเดนิทางออก

จากประเทศไทย 

 คา่ใชจ้า่ยส าหรับการกกัตัว 1 วัน (ASQ) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนัน้ 

 คา่ทปิไกด/์คนขบัรถฯ ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

 

การจองทวัร ์

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000.- บาท/ทา่น (เพือ่

เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิ

สว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

 

 

การยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000.- บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า  10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่ ่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
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ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทั

ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


