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มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต ์– จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน 
โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ 

คอร์ติน่า – ทะเลสาบมซิูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ 
เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล

เส้นทางโรแมนติก แหง่ ทัสคานี - มอนเตริคจิเน่ – เซยีน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
นั่งรถไฟชมหมูบ่้านทัง้ห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนวั - มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า                                        
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กําหนดการเดินทาง 
20-29 ก.ย.//11-20 ต.ค.//22-31 ต.ค.//15-24 พ.ย.//29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 

( กรณุาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

 
 

วันท่ี1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 
 
วันท่ี2  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  
 อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน – ชมเมือง 
00.35 ออกเดินางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินท่ี TG 940 
07.10 เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
 จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ท่ีมีอายุ

กว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมท่ียื่นออกไป ใน
ทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความยาวกว่า 55กิโลเมตรเมืองนี้จึงถูกขนาบ
ข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมืองเก่าที่แสนสวยงาม มีร้านค้า
และ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจําเมือง ที่เป็น
จุดสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน นําท่านล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ตัดกับแนวหน้าผาของ
ทิวเขาเซาท์เทิร์นแอล์ฟ ได้เวลาสมควรอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมอืง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ 

คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมากแต่
เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ 
เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผา
สูง สลับกับหุบเหวลึก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้านวัล 
ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของ
หมู่บ้าน ท่ีผสมผสานได้อย่างลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่
เบื้องหน้าของเราเป็นหมู่บ้าน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ 
และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ 
บริเวณที่ตั้งโบสถ์ Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ์ ในยาม
อาทิตย์อัสดง แสงแดดทองละเลียดริมหน้าผา ฉากเบื้องหน้าเป็น
โบสถ์และหมู่บ้านอันแสนสงบปล่อยกายปลอ่ยใจไปกับช่วงเวลาแสน
พิเศษนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองโบลซาโน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
พักท่ี:  Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี3  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – น่ังกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ  ทะเลสาบเบรียส 
 เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ  
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
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 นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ เมืองโอร์ทิเซย ผ่อนคลาย
กับธรรมชาติท่ีงดงาม นําท่านขึ้นสู่จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ 
(Alpe di Siusi) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความ
ยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มเขาใน Dolomite ได้อย่างชัดเจนมี
เวลาให้ท่านเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจได้เวลา
สมควรออกเดินทางชมความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ในเส้นทาง
สวยๆ ชมเมืองเล็กๆ เพราะเราเช่ือว่า ความสวยงามระหว่าง
ทางนั้นน่าจดจําไม่น้อยแวะถ่ายรูปกันไปตลอดทาง ผ่านชม
ทะเลสาบ เบรียซ (Braies) ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
Fanes Sennes Braies ตามตํานานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัย
ของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองคําใต้พิภพ เดินทางถึง 

หมู่บ้านเวอร์เซียโก ดิ โซปรา (Versciaco di Sopra) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านโดยสารกระเช้า ขึ้นสู่จดชมวิว เฮล์ม(Helm) ชม

ความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จากบริ เวณ  Helm 
Restaurant ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
ชมธรรมชาติ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ทําจําลองไว้ตอนรับ
นักท่องเที่ยว ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา 
ดัมเปซโซ เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มีช่ือเสียงโด่งดังมายาวนาน 
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Sport Hotel Cortina / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4 คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ได้เวลาสมควรมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับความงดงามของตัวเมืองได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่

แคว้นเวเนโต แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มีความลึกกว่า 5 
เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ที่ใส เป็นเงา
สะท้อนเห็นวิวเขาลดหลั่นไปมา อันมีฉากหน้าเป็นโรงแรมสีเหลืองตัดกันกับฟ้าครามสวยจับใจ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุ้งมังกร (Lobster Spaghetti)  
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), 
เมืองแห่งสายน้ํา (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of 
Light) เรือนําท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค ” 
ศูนย์กลางของเมืองเวนิส พร้อมนําคณะเดินทางเข้าสู่
บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม 
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่
กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่
เช่ือมต่อกับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัส
ด้านหน้าพระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเว
นิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์
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มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง
นานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เครื่องแก้วมูราโน่ ” สินค้าพื้นเมืองอันเลื่อง
ช่ือ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัล
โต้” ทําท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมสเต้  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5   เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนต ิ- Castello di Verrazzano 
 ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti) 

นําท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน (Castle of 
Verrazzano) ตัวปราสาทตั้งอยู่ใจกลางของพื้นที่ Chianti 
Classico เริ่มต้นปราสาทเป็นของชาวอิทรุสกัน ซึ่งเป็นเคย
ที่ตั้งถ่ินฐานของชาวโรมัน ไร่องุ่นที่ตั้งอยู่ใน Verrazzano มี
การระบุไว้ในเอกสารที่มีอายุย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1100 ตัว
ปราสาทได้ผลัดมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล ค.ศ.
1958 ครอบครัว Cappellini เข้าครอบครองปราสาท และ
บูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ โดยดูแลไร่องุ่นตามแบบโบราณ 
ไม่ใช้สารเคมี(Organic Wine) ทําให้มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลก  

*** นําท่านเข้าสวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่เต็มไปด้วยถังไม้โอ๊ก หลายร้อยถังที่วางเรียงราย ให้ท่าน ได้ชิมรสชาติอันกลม
กล่อมของไวน์เชียนติ อย่างจุใจ *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of Verrazzano  
 Menu Starter and Bruschetta  
 Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,  
 Main Course Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the 

garden and white beansDessert Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee 
 ไวน์ชนิดต่างๆ ท่ีท่านจะได้ชิม 
 Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva 

DOCG 
 Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 
 *** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร *** 
บ่าย ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็น

เมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่
มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นําท่านเดิน
เที่ยวชมเขตเมืองเก่า นําท่านชม “จัตุรัสเพียซซ่าซิน
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ 
“มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอด
โดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออก
เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินช่ือก้องโลก
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“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่
มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีช่ือเสียงของ 
ไมเคิล แองเจโล่ นําท่านข้ึนชมวิวตัวเมืองฟลอเรนซ์ ณ จัตุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้น
เป็นเกียรติกับศิลปินไมเคิล แองเจโล่ มีรูปปั้นเดวิสเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของจัตุรัส  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ท่ีพัก:  Hilton Garden Inn Hotel / หรอืระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6 ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ 
 เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี แคว้นทอสคานี เสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศอิตาลี มีความ

อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธ์ุได้หลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพอยู่มากมายหลาย นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) (60 กม.) 
เป็นเมืองหน้าด่าน อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางของเมืองเซียน่า แคว้น
ทอสคานี มีกําแพงล้อมรอบตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนินธรรมชาติที่สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1214 ในอดีตเมืองนี้ เป็นแนวหน้าในสงครามกับ เมือง
ฟลอเรนซ์  กําแพงรอบตัวเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูทางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่ฟลอ
เรนซ์ และทางทิศใต้อีก Porta Romana หันหน้าไปกรุงโรม ถนน
สายหลักภายในกําแพงเช่ือมต่อทั้งสองประตูเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรง 
กลางเมืองมีจัตุรัส Piazza Roma บ้านเรือนส่วนใหญ่สไตล์เรเนส
ซองส์ (เคยเป็นเจ้าของขุนนางท้องถ่ินพ่อค้าที่ร่ํารวยและผู้ดี) เก็บภาพความสวยงาม นําท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า
(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมอืงเก่าของเซียน่าได้รับเลอืกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเปน็มรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1995 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก 
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของแคว้น ทัส
คานี ซึ่งโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือท้ังก้อนแล้วมา บรรจงแล่ให้ลูกค้าท่ีโต๊ะ
อาหารขณะท่ียังร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
ทางบริษัทจะเปลี่ยนเมนูเป็นหมูแทน) 

บ่าย นําท่านชม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านขอ
งาลิโอนักแข่งม้าที่มีช่ือกระฉ่อนที่สดุในโลก ชมจตุรัสเปียซ
ซ่า เดล คัมโป ที่ได้ช่ือว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็น
รูปพัด ลาดเอียงแบบข้ันบันได ตั้งอยู่ ด้านหน้าศาลาว่า
การเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดู
เก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มี
ศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ําพุเกีย โบสถ์พระแม่
นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมี
ช่ือเสียงมาก จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซานจี
มิญญาโน(San Gimignano) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มี
กําแพงล้อมรอบอยู่ระหว่างเมืองฟลอเรนซ์และเมือง 
Siena มีช่ือเสียงด้านสถาปัตยกรรมยุคกลางที่น่าทึ่ง และหอคอยที่สูงข้ึนจากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เป็นสัญลักษณ์ที่
สําคัญ ทําให้เห็นทัศนียภาพสวยงามอันน่าประทับใจของเมือง จากเส้นทางโดยรอบ โดยเริ่มต้นจากขุนนางประจํา
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เมืองได้สร้างหอคอยข้ึนราว 72 แห่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งค่ังและอํานาจของพวกเขา แม้ว่าปัจจุบันจะ
เหลืออยู่เพียง 14 หอคอยเท่านั่น เมืองซานจีมิญญาโน ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การ UNESCO 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เมืองท่านเข้ามาในเมืองซานจีมิญญาโน เสมือนท่านได้ย้อนเวลากลับไปในยุคกลางอย่างแท้จริง / 
นําท่านเดินรทางสู่เมืองลา สเปเซีย 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ท่ีพัก:  NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7 ลา สเปเซีย – น่ังรถไฟชมหมู่บ้านท้ังห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ท้ังห้า ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE 

มีความหมาย ว่า  “ ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) 
ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL 
MARE, , CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE 
โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของ
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่
มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้ง
ลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให้  กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย นําท่าน
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมืองเซนต์ มาการิตา   

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย นําท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน นําท่านเดินเล่นเท่ียวชม

เมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่มีช่ือเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
ของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" สําหรับนักท่องเที่ยวก็
ว่าได้ เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมือง
ประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้ง
เบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อม
อ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บ
ภาพโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต 
แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควร
นําท่านออกเดินทางกลับได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมท่ีพัก   
พักท่ี:  Holiday Inn Hotel Genova / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี8  เจนัว – มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – ช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ

แห่งแคว้นลอมบาร์ดี นําคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อม
ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พํานักของผู้นําเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ 
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เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย นําท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 

สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้าง
นานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาว
รีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซื้อสินค้าช่ือดังมากมายที่ “ 
แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 
12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลาย
งดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารไทย  
พักท่ี:  NYX Milan Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี9  มิลาน – สนามบิน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเช้า นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา 
14.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินท่ี TG937 
วันท่ี10  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, 
การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระ
เงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

กําหนดการเดินทาง 
20-29 ก.ย.//11-20 ต.ค.//22-31 ต.ค.//15-24 พ.ย.//29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 

( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
อัตราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต่ํากว่า 12 ป ี
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ก.ย.-ต.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
15-24 พ.ย. 2562 87,900 87,900 83,900 19,900 

29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 93,900 93,900 89,900 19,900 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
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 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ   
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซ้ือประกันเพิ่ม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่าย

ส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืน
ให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท

จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้อง
รอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษัท
ทัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั๋วตามจริงเท่าน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้
ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
เดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุน้ หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม 
Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธ
วีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะ
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 

 


