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TOUR HIGHLIGHTS 
 เมอืงเบลลาจโิอ้ 
 เมอืงโคโม่ 
 เมอืงคอรต์น่ิา 
 เมอืงเวนิส 
 เมอืงโมเดน่า  
 เมอืงฟลอเรนซ ์
 เซอรร์าวลัเล่ เอา้เลท 

 เมอืงแบรก์าโม่ 
 เมอืงโบลซาโน่ 
 แอลป์ เด ซซูี ่
 เมอืงปาโดว่า 
 พพิธิภณัฑร์ถเฟอรร์ารี ่
 ชงิเคว เตเร ่
 เมอืงมลิาน 

 
 
 
 

SPECIAL! 
 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง ไทย และ
จนีตลอดการเดนิทาง 

 น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

 
 
                                

5 - 14 เม.ย. 66 
(สงกรานต)์ 

1 - 10 พ.ค. 66 
(วนัแรงงาน) 
8-17 ม.ิย. 66 

12-21 ต.ค. 66 

 

ตารางการเดินทาง 

149,900.- (รวมค่าวซี่า) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมทีพ่กั 
B L D 

1 

 กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิลฟุแทนซา่ (LH) เทีย่วบนิ LH773 

 

  
 

 
 

2 
 เมอืงเบลลาจโิอ ้

 เมอืงโคโม ่
   

Hotel Barchetta **** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

1) 

3 
 เมอืงแบรก์าโม ่

 เมอืงโบลซาโน่ 
   

Hotel Four Point Bolzano  

**** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

2) 

4 

  เมอืงออรต์เิซ ่

 แอลป์ ด ิซซูี ่

 เมอืงคอรต์น่ิา 

   

Hotel Ambra Cortina **** 

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

3) 

5 
 เมอืงเวนสิ 

 เมอืงปาโดวา่ 
   

NH Padua  **** หรอื

เทยีบเทา่ 

 (พักคา้งคนืที ่4) 

6 

 เมอืงโมเดน่า 

 พพิธิภณัฑร์ถเฟอรร์ารี ่

 เมอืงฟลอเรนซ ์

   

Star Hotel Tuscany  

 หรอืเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืที ่

5) 

7 

 เมอืงลา สเปเซยี 

 ชงิเคว เตเร ่

 เมอืงเจนัว 

   

NH Genova 

**** หรอืเทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่6) 

8 
 เซอรร์าวลัเล ่เอา้เลท 

 เมอืงมลิาน 
   

NH Milano Collection 

**** หรอืเทยีบเทา่ 

(พักคา้งคนืที ่7) 

9 

 เมอืงมลิาน 

 สนามบนิมลัเปนซา่ ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่

OS510 OS15  

    

10  กรงุเทพฯ     
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Day 1 : กรงุเทพฯ 

19.30 น. พบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรส์ายการบนิลฟุแทนซา่ (LH) 

แถว G ประตทูางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนัดว้ยเทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง)  

ทางสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่มอืงมวินคิ 
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Day 2 : มวินคิ - มลิาน - เบลลาจโิอ - โคโม ่

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั และน าทา่นเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาลดีว้ยเทีย่วบนิ LH1854 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.05 ชัว่โมง)  

11.55 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเทรเมซโซ่ (Tremezzo) (ระยะทาง 78 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของทะเลสาบโคโม ่ 

 

น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ีไ่ปยังเมอืงเบลลาจโิอ (Bellagio) เมอืงทีต่ัง้อยูป่ลายบนของทะเลสาบโคโม ่และ

ระหว่างแขนของตัว Y คว ่าตามลักษณะภมูปิระเทศของทะเลสาบโคโม ่จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้สามารถเห็น

เทอืกเขาแอลป์ทีต่ัง้อยูท่างทศิเนอื และทวิทัศนข์องทะเลสาบโคโมไดอ้ยา่งชดัเจน จงึท าใหเ้มอืงแหง่นีถ้กู

เรยีกวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลสาบโคโม ่(Pearl of the Lake)”  

 

น าทา่นเดนิเทีย่วชมถนนSalita Serbelloini ถนนอันเป็นดัง Landmark ของเมอืงแห่งนี้ อันมบีา้นเรอืน

สสีนัสดใส และทางเดนิทีเ่ป็นหนิ อนัเป็นเอกลักษณ์   

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเดนิเทีย่วชมตามอธัยาศัย  

 จากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโม ่(Como) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมมาตัง้แต่สมัยโรมันส าหรับ

ขนุนาง และชนชัน้สงู  และมชีือ่เดยีวกบัทะเลสาบโคโมอ่นัสวยงาม ทะเลสาบแหง่นีม้ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ

สาม ของประเทศอติาล ีและมคีวามลกึมากกว่า 400 เมตร โดยมคีวามลกึเป็นอันดับที ่5 ของทวปียุโรป 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง เพือ่เก็บความประทับใจ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Barchetta Como **** หรอืเท6ี776ยบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) --- 
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Day 3 : แบรก์าโม ่- โบลซาโน ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแบรก์าโม ่(Bergamo) (ระยะทาง 54 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องแควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

เกีย่วบรรยากาศของความเป็นเมอืงยคุกลางทีม่เีสน่ห ์รวมไปถงึประวตัศิาสตรแ์หง่เสยีงเพลง การเตน้ร า

พืน้บา้น ซึง่ผสมผสานไปดว้ยวัฒนธรรมทีห่ลากหลายของศลิปะและประวตัศิาสตรท์ีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณ                           

 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นจตัรุสัเกา่ เปียสซา่ เว็คเคยีร ์(Piazza Vecchia ,old square) ยา่นใจกลาง

เมอืงเกา่ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหลา่อาคารทีแ่สดงออกถงึการผสมผสานระหวา่งสภาปัตยกรรมของยคุกลาง

และเรเนสซอง  

 

จากนัน้น าทา่นชมมหาวหิารซานตา้ มาเรยี มายอเร (Santa Maria Maggiore) มหาวหิารทีม่คีวาม

โดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรม ทีถ่กูกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1137 หลังจากนัน้ก็มกีารเพิม่เตมิหอระฆงัเขา้มาอกีในปี 

1436  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั Cappella Colleoni อกีหนึง่วหิารทีส่รา้งสไตลโ์รมาเนสก ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโบลซาโน ่(Bolzano) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของแควน้ทโิรลใต ้หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม “ประตสููโ่ดโลไมท”์ เป็นเมอืงทีม่ทีัศนยีภาพอนัสวยงาม และ

เคยถกูโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุของอติาลใีนปีค.ศ. 2014  

 

น าท่านชม มหาวหิารโบลซาโน (Bolzano Duomo) มหาวหิารสไตล์โกธกิ ที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วง

ศตวรรษที ่14 – 15 ภายในมกีารตกแตง่ผสมผสานกนัระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ และบารอค จากนัน้

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและ เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Four Point Bolzano **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) --- 
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Day 4 : แอลป์ ด ิซู ซี ่- คอรต์นิา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออรต์เิซ ่(Ortisei) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่

ในออ้มกอดของเทอืกเขาโดโลไมท ์จงึท าใหเ้มอืงมทีวิทัศน์ทีส่วยงาม จงึท าใหม้นัีกท่องเที่ยวมาเยอืน

ตลอดทัง้ปี                  

 

น าท่านขึน้กระเชา้ แอลป์ ด ิซูซี ่(Alpe di Siusi) เพือ่ขึน้ไปยังเขตทีร่าบสงูของอทุยานแห่งชาตโิดโล

ไมท ์(Dolomites National Park) ทีถู่กโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา จงึท าใหม้ทีวิทัศน์สวยงาม นอกจากนี้

อทุยานแหง่ชาตแิหง่นีย้งัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2009 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นชมความงามทะเลสาบเบรยีส (Lake Braies หรอื Lago di Braies) ทะเลสาบสมีรกตทีถ่กูโอบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาทีส่วยงาม และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่ตัง้อยูใ่นอุทยานแห่งชาตโิดโลไมท ์โดยมคีวาม

ลกึที ่36 เมตร และอยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกขนามว่า 

"ไขม่กุแหง่โดโลไมท”์   

 

น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบมซูิรนิา่ (Lake Misurina หรอื Lago di Misurina ) 

ทะเลสาบแสนสวยที่ตัง้อยู่ที่ความสูง 1,754 เมตรโดยประมาณ เป็นทะเลสาบที่มีชือ่เสียงในหมู่

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนื่องจากนักท่องเทีย่วมักแวะเวยีนมาชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบ 

และมาเก็บภาพสะทอ้นของภเูขากับทะเลสาบ นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขัน

โอลมิปิกฤดหูนาวในปีค.ศ. 1956  

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคอรต์นิา่ (Cortina d’ Ampezzo) (ระยะทางประมาณ 181 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมอืงสกรีสีอรท์ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาลี และถูกใชเ้ป็น

เจา้ภาพในการจัดกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปีค.ศ. 2026 รว่มกบัมลิานอกีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Ambra Cortina**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) --- 

 

หมายเหต:ุ หากทีพ่กัในเมอืงนีเ้ต็ม เราจะจดัโรงแรมทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงแทน 
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Day 5 : เวนสิ - ปาโดวา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ เมสเตรห์รอืเมอืงเวเนเซยี (Venice Mestre or Venezia) (ระยะทาง 153 ก.ม.              

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ทีม่คีวามมั่งคั่ง และเป็นแหล่ง

อตุสาหกรรมมากทีส่ดุในประเทศอติาล ีและยงัเป็นแควน้หนึง่ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมามากทีส่ดุแหง่หนึง่อกีดว้ย           

 

น าทา่นลงเรอืทัศนาจรขา้มสูเ่กาะเวนสิ (เมอืงทีไ่มม่รีถยนตว์ิง่ผ่าน) เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “ราชนิีแห่ง             

ทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic)” หรอื “เมอืงแห่งสายน ้า (City of water)” หรอื “เมอืงแห่ง

สายน ้า (City of Bridges) หรอื เมอืงแห่งแสงสว่าง (City of Light) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อัน

สวยงามระหวา่งเดนิทางสูเ่กาะเวนสิ  

 

น าทา่นชมจตรัุสเซนตม์ารโ์คและพระราชวังดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบรเิวณ

สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ทีเ่ชือ่มระหวา่งพระราชวังโบราณกบัเรอืนจ าโบราณ ซึง่มเีรือ่งเล่า

และต านานถงึนักรักคาสโนวา่ทีเ่คยถกูคมุขงัในคกุแหง่นี ้ 

 

จากนัน้ใหท้่านแวะถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) อาคารที่ผสมผสาน

สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก ์เรเนซองก ์เขา้ไวด้ว้ยกัน และเชือ่กันว่าเป็นทีบ่รรจุศพ

ของนักบญุเซนตม์ารค์  

 

อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปโดยรอบบรเิวณจตุรัสเซนตม์ารโ์ค หรอืจะ เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีร่าย

ลอ้มรอบจตรัุส อาท ิGucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้

ท าทา่นน่ังเรอืเพือ่เดนิทางกลับสูฝ่ั่งเวนสิเมสเตร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปาดวัร ์หรอืปาโดวา่ (Padua) (ระยะทางประมาณ 154 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงตอนเหนอืทีเ่ป็นสว่นนงึของแควน้เวเนโต ้  

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ตรัุสปราโต เดลลา วัลเล (Prato Della Valle) จตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศ

อติาล ีซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงปาดวัร ์รายลอ้มไปดว้ยคนู ้า และรปูปัน้บคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเซนตแ์อนโทนี ่(Basilica of Saint Anthony) มหาวหิารทีถ่กูสรา้ง

ขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 ดว้ยหนิอน่ทีท่มคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรม ทีผ่สมผสานระหวา่งโกธกิ 

บารอก และโรมนัเนสก ์  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel NH Padua **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่4) --- 
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Day 6 : โมเดนา่ – ฟลอเรนซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโมเดนา่ (Modena) (ระยะทางประมาณ 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วของแควน้เอมเีลยี - โรมัญญา ทีม่คีวามส าคัญทางดา้น

ประวัตศิาสตร ์ของประเทศอติาล ี 

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑร์ถเฟอรร์ารี ่(Ferrary Museum) พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงทกุอยา่ง ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับความเป็นเฟอร์รารี่  อันมีจุดเริ่มตน้มาตั ้งแต่ปีค.ศ. 1929 ซึ่งเริ่มตน้จากการสรา้งรถแข่งเพื่อ              

เขา้รว่มกฬีามอเตอรส์ปอรต์ จนกระทั่งมาผลติรถสปอรต์ส าหรับจ าหน่ายในอกี 10 ปีตอ่มา   

 

น าท่านเขา้ชม มหาวหิาร โมเดนา่ (Modena Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์รมันเนสก ์ทีส่รา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่12 ซึง่เป็นตัวอยา่งของสิง่ปลูกสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโรมันเนสกอ์กีดว้ย นอกจากนี้ยังไดรั้บ

การแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกใ้นปีค.ศ. 1997     

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)                    

เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงนงึของประเทศอติาล ีทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าอารโ์น ทีม่คีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอตุสาหกรรมของประเทศอติาล ี                              

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั มหาวหิารฟลอเรนซ ์(Florence Duomo or Santa Maria de Fiore) มหาวหิาร

ทีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิ และมโีดมทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ประดับประดาดว้ยหนิออ่นสขีาว 

สเีขยีว และสชีมพ ูซึง่ออกแบบโดย ฟิลปิโป บรเูนลเลสกี ้  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นเดวดิอันลอืชือ่รูปปั้นหนิอ่อน เพศชาย  ทีถู่กสรา้งสรรค ์และปั้นแต่งโดยไมเคลิ

แองเจโล ศลิปินเอกอนัลอืชือ่ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Star hotel Tuscany **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่5) --- 
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Day 7 : ลา สเปเซยี - เจนวัร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทางประมาณ 158 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ           

2 ชัว่โมง) เมอืงใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของแควน้ลกิเูรยี ทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ีเพือ่น าท่านเดนิ

ดว้ยรถไฟสู ่ชมุชนชาวประมงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศอติาล ี“ชงิเคว เตเร ่(Cinque Terre)” หมายถงึ 

ดนิแดนทัง้หา้ อนัประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น อาท ิรโิอมาจจอเร (Riomaggiore), มานาโรลา (Manarola), 

คอรน์เีลยี (Corniglia), เวอรน์าสซา่ (Vernazza), มอนเตรอสโซ ่(Monterosso)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวั (Genoa) (ระยะทางประมาณ 158 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)           

เมอืงทา่ทีส่ าคัญทางตอนเหนอืของอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเจนัว แควน้ลกิเูรยี มคีวามรุ่งเรอืงเป็น

อยา่งมากตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 จนมาถงึตน้ศตวรรษที ่18 จงึไดถ้กูกองทัพของจักรพรรดนิโปเลยีนบกุเขา้มา

ยดึครอง และผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหนึง่ของฝร่ังเศส แต่ก็เป็นเพยีงแค่ระยะสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีน

เริม่เสือ่มอ านาจลง หลังจากนัน้เจนัวก็กลับมาฟ้ืนฟบูา้นเมอืงและกลับเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของอติาลจีวบ

จนถงึปัจจบุนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Genova **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่6) --- 
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Day 8 :  เซอรร์าวลัเล ่เอา้เลท - มลิาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เซอรร์าวลัเล ่เอา้เลท (Serravalle Outlet) (ระยะทางประมาณ 85 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับสนิคา้ชัน้น า ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชั่น และ

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าไมว่า่จะเป็น Gucci, Prada และแบรนดด์ังอืน่ๆอกีมากมาย  

 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิPrada, Gucci, Burberry, Adidas, Balenciaga, 

Bvlgari, Nike, Nespresso, Versace และแบรนดด์ังอืน่ๆ อกีมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) หรอืทีค่นอติาลเีรยีกวา่ มลิาโน ่(Milano) (ระยะทาง 96 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมอืงหลวงทางแฟชั่นของโลกซึง่เป็นคู่แข่งกับนครปารสีใน

ประเทศฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ี  

 

น าทา่นชมหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดแหง่นงึของโลก แกลเลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 

(Galleria Vittorio Emanuele II) เปิดในปีค.ศ. 1877 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน 

Giuseppe Mengoni โดยตกึมโีครงสรา้งทรงแปดเหลี่ยมทีโ่ดดเด่นคือ โดมแกว้ ศลิปะทรงโคง้แบบ 

Arched เป็นทีน่ยิมในศัตวรรษที ่19 และยังมภีาพวาดลวดลายสวยงามประดับรอบๆโดมแกว้ รวมทัง้พืน้

กระเบือ้งโมเสกดสูวยหร ู 

 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่นจตุรัสมลิานทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิZara, Chanel, 

Longchamp, Prada, Louis Vuitton, Gucci และสนิคา้แบรนดด์ังอืน่ๆ อกีมากมาย และเก็บภาพความ

ประทับใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

--- น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Milano **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่7) --- 
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Day 9 : มลิาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารแหง่มลิาน (Milan Duomo) มหาวหิารสไตลโ์กธกิทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 

3 ของโลก สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1386 มยีอดเรยีวแหลมอยูบ่นหลังคาจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่น

จากทกุยคุสมยักวา่ 2,245 ชิน้ และมรีปูปัน้ทองค าพระแมม่ารขีนาด 4 เมตร บนยอดของวหิาร มหาวหิารถอื

ไดว้า่เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญของเมอืงมลิาน 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมลัเปนซา่  (Malpenza Airport) เพือ่ท าการเช็คอนิ และไดท้ าคนืภาษี (Tax 

Refund) 

14.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา ดว้ยเทีย่วบนิ OS510 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา เพือ่เปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพฯ 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ OS15 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

Day 10 : กรงุเทพฯ 

11.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทาง 

10 วนั 7 คนื Northern Italy 

ราคา 149,900 บาท (รวมคา่วซีา่) 

5 – 14 เม.ย. 66 

1 – 10 พ.ค. 66 

8 – 17 ม.ิย. 66 

12 – 21 ต.ค. 66 
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การบรกิาร 
อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

เม.ย. - ต.ค. 66 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 149,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พักเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 25,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ(Business Class) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
90,000 

ราคาทีน่ั่งชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 

ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 
35,000 

ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 119,900 

หากมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หกัคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 4000 

 

หมายเหต:ุ (คดิ ณ วันที ่15 ธ.ค. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศสาธารณรฐัอติาล ี(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลนส์ (OS) กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 

ใบ และมนี ้าหนักไมเ่กนิ23 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท กรมธรรมนั์น้ครอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ 

(ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกนัเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิ

ความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร

ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วัน), คา่

เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เทา่กบั 16 ยโูร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 10 วัน เทา่กบั 30 ยโูร) 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัว

ทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่โรงแรม คา่โรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการ

รัฐ (ถา้ม)ี 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทัวร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจา่ย 71,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน โดยโอนเขา้บญัช ีที่

น่ังจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระคา่มดัจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น

ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

4. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนัทัง้แบบหมูค่ณะ และยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ หลังหัก

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 

วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 26,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่

20-43 วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วัน) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูการปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลู

มาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบั 

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของบรษัิท เชน่ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 

ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

1. ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

3. กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 กก. 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

5. กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง

หรอืแจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 
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8. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

10. หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดังตอ่ไปนีร้ว่มเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

• บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

• ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

• เด็กทีม่อีายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหวัหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดังกลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

  การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

  หมายเหต:ุ หากทา่นเดนิทางจากตา่งจังหวดัและมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่าย

ขายกอ่นเพือ่ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทัวรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 

การสะสมไมล ์

  หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ ์(Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์บั

สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ด ้อาทเิชน่ รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ สว่น Miles and More สามารถ

สะสมไมลไ์ด ้100% 

 

โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 

เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

1. กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

2. วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

3. หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  

1. ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม และ มคีวาม

กวา้ง (9.75นิว้) + ยาว (21.5 นิว้) + สงู (18 นิว้) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

โปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอื

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่เขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว แตเ่หตมุกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่
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2. กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตาม

น ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรมัเทา่นัน้ ดังนัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทใน

กระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีด

ขา้งตน้เทา่นัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุว้

ขา้งตน้แลว้ --- 

 

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. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต 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) 
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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 

 


