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 ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – น า้พุ เทรวี ่
 สนามกฬีาโคลอสเซียม (ด้านนอก) – ย่านบันไดสเปน – เมืองกอเตอร์ – เมืองสปลทิ   
พระราชวงั ดโิอคลเีธ่ียน – เมืองเวนิส – เมืองเวโรน่า – จตุรัสเออร์เบ – จตุัรัสเออร์เบ 

 เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ  

ก าหนดการเดินทาง 
20 - 28 เมษายน 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

P/Q  สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยอ านวยควมสะดวก ก่อน
ขึน้เคร่ือง 

 
20.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เที่ยวบินที่  QR 835 
23.45 น.     เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัองัคารที่ 21 เมษายน 63 (2)   โดฮา – มิลาน – เรือส าราญ  MSC OPERA  
01.40 น.     ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน  โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์

เวย์  (QATAR AIRWAYS) เทีย่วบินที ่QR 123 
06.45 น.     เดินทางถึงเมืองมิลาน (MILAN) หลังผ่านการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านออก



  
 

 

เดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN) เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีรำบแห่งแควน้ลอม
บำร์เดีย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป “มหาวิหารแห่งมิลาน” (DUOMO DI MILANO) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำงนำนกวำ่ 500 
ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถค์ำทอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำอนุสำวรียพ์ระ
เจำ้วิคเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” (CASTELLO SFORZESCO) ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คย
เป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวสิกอนตี ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนกัของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลส
ฟอร์ซำ  มีเวลำใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ำพุท่ีโพยพุง่บริเวณดำ้นหนำ้ปรำสำทสฟอร์เซสโก ้ 

เทีย่ง          บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเจนัว”  เมืองท่ำส ำคญัของอิตำลี ระหวำ่งทำงให้ท่ำนผำ่นชมวิวเมืองท่ี

สวยงำม น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือท าการเช็คอินเรือส าราญ MSC OPERA ให้ท่ำนไดเ้ตรียมตวัก่อนกำร
เดินทำง มีกำรซอ้มหนีไฟ ลงทะเบียนบตัร SEA PASS จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนรับประทำนอำหำรค ่ำบน
เรือส ำรำญ  

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญ มุ่งหน้าสู่ ซิวคิตาเวคเคีย ประเทศ อติาลี 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

วนัพุธที่ 22 เมษายน 63  (3)    ซิวคิตาเวคเคยี – นครรัฐวาตกินั – ชมเมืองโรม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือจอดเทยีบท่า ณ ซิวคิตาเวคเคีย ประเทศอติาล ี 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก”  มีเน้ือท่ีประมำณ 250 
ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปำปำ ซ่ึงเป็น
ประ มุ ข สู ง สุ ดแ ห่ ง ศ ำสนำค ริ สต์  นิ ก ำ ย
โรมนัคำทอลิก จำกนั้นน ำท่ำน เขำ้ชมในส่วน
ของ “ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บาซิลิกา” 
(ST.PETER’S BASILICA) ซ่ึง เป็น
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคัญท่ีสุดในนครรัฐ
วำติกัน เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศำสน

จกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด ใหญ่ท่ีสุดในโลก   
ได้รับกำรออกแบบโดย  “ไมเคิลแองเจลโล”  
ภำยในมหำวิหำรประดับประดำไปด้วยงำน
ศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิ “ปิเอต้ำ” (THE 



  
 

 

PIETA) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรียอุ์ม้พระศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั ผลงำนของไมเคิล แองเจโล ได้
แกะสลกัหินอ่อนงำนช้ินน้ีเม่ือเขำอำยุ 25 ปี และยงัเป็นงำนช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง น ำ
ท่ำนชม “สนามกีฬาโคลอสเซียม” (เก็บภาบจากด้านนอก)  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  ท่ีสร้ำงข้ึนมำเพื่อ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งอ ำนำจของ จกัรพรรดิเวสปำเรียน (VESPASIAN) เร่ิมสร้ำงข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 
80 ในสมยัของ TITUS บุตรชำยของจกัรพรรด์ิเวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งให้เป็นมรดก
ของชำวโรมนัโบรำณ เด่นในแง่สถำปัตยกรรม และควำมยิง่ใหญ่ท่ีสำมำรถจุคนไดถึ้ง 50,000 คน น ำท่ำนผำ่นชม
กรุงโรม ชม “จตุัรัสเวเนเซีย” (PIAZZA VENEZIA) จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผำ่นชมระเบียงปำลำสโซ 
สถำนท่ีใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสำวรียพ์ระเจำ้วิคเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อ
วำ่เป็นพระบิดำของชำวอิตำลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” (ARCO DI COSTANTINO) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ
และท่ีมำของ “ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นผำ่นชมร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
“โรมนัฟอรัม” (ROMAN FORUM) 

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  บ่ำย              น ำคณะชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุ เทรวี่” (TREVI FOUNTAIN) เป็นผลงำนช้ินเอกท่ีสร้ำงควำมประทบั

ให้กบันักท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลำงของน ้ ำพุนั้นมีรูปป้ันของเทพเจำ้เนปจูนข่ีรถมำ้ติดปีกแสดงถึงควำมมี
สุขภำพท่ีแขง็แรงและควำมอุดมสมบูรณ์ของอำณำจกัร จำกนั้นเดินทำงสู่ “ย่านบันไดสเปน” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่ำงหน่ึงของกรุงโรม ซ่ึงบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม
และร้ำนขำยของท่ีระลึกแบรนด์เนมช่ือดงันำนำชนิด มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ตำม
อธัยำศยั 

18.00 น. เรือส าราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ กอร์ตอร์ ประเทศ มอนเตอเนโกร 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ ค ่านี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง 

Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA SMERADA 
CRUISE  (แต่งกายแบบสากล) 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

วนัพฤหัสฯที่ 23 เมษายน 63  (4)     ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
                     อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรือท ากจิกรรมทีม่ีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำน
สำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  

Public Room :         บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 



  
 

 

Sport Activities:        สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness :   หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ// หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจรรมบนเรือ 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มที่กบัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 



  
 

 

วนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 63  (5)     กอร์เตอร์ – ชมเมือง (มอนเตเนโกร) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า กอร์เตอร์ ประเทศ มองเตเนโก เมืองกอตอร์ 

(KOTOR) ตั้งอยู่ริมอ่ำวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเมืองหน่ึง 
และเป็นเมืองท่ีไดรั้บขนำนนำมว่ำ “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน” น ำท่ำนเดินชมควำมงดงำมของเมืองกอเตอร์เป็นเมืองท่ี
สร้ำงภำยในก ำแพงสูง (CITY WALL) ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 
ส่วนคือ เมืองเก่ำ (OLD TOWN) เมืองเก่ำของกอเตอร์เป็นเมืองท่ี
ไดรั้บกำรอนุรักษไ์วเ้ป็นอยำ่งดีตำมแบบฉบบัของยุคกลำงท่ีสร้ำง
ข้ึนระหว่ำงศตวรรษท่ี 12 และ 14 สถำปัตยกรรมยุคกลำงและ
มรดกทำงวฒันธรรมมำกมำย ท ำให้กอเตอร์เป็นหน่ึงในมรดก
โลกทำงประวติัศำสตร์โดยก ำแพงเมืองแห่งน้ีสร้ำงโดยชำวเวนิส 
สถำปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัได้รับอิทธิพลจำกชำวเวนิ
สเช่นกนั 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
บ่ำย               อิสระท่ำนเดินเล่นบริเวณท่ำเรือของเมืองอิสระท่ำน 
                      ชอ้ปป้ิง เดินเล่นถ่ำยรูป เก็บภำพบรรยำกำศเมืองกอร์

เตอร์ ไข่มุกท่ีงดงำมแห่งทะเลเมดิเตอเรเนียนแห่งน้ี 
17.00 น. เรือส าราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ สปลติ ประเทศ

โครเอเชีย 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ// 

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจรรมบนเรือ  

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

วนัเสาร์ที่ 25 เมษายน 63 (6)  สปลทิ – ชมเมืองสปลทิ (โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

น ำท่ำนเดินชม “เมืองสปลิท” (SPLIT) ชมศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้ำงในศตวรรษท่ี 15 อำคำร
บำ้นเรือนเก่ำแก่  น ำท่ำนชมยำ่น PEOPLE SQUARE 
ศูนย์กลำงทำงธุรกิจ และกำรบริหำร เ ม่ือสมัย
ศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้ำงท่ีมี ช่ือเสียง เช่น 
รูปภำพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi 
Palace และ Renaissance  Town Hall ท่ีสร้ำงข้ึนใน



  
 

 

ช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 น ำท่ำนชม “พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน”  (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร้ำงข้ึนจำก
พระประสงคข์อง จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งกำรสร้ำงพระรำชวงัส ำหรับบั้นปลำยชีวิตของพระองคใ์นปี 295 
ซ่ึงใชเ้วลำในกำร   ก่อสร้ำงถึง 10 ปี พระรำชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น ำท่ำนชม  ห้อง
โถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลำนกวำ้ง (PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสำหินแกรนิต 3 ดำ้น 
และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสำท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยำ่งวิจิตรสวยงำม ชมยอดระฆงัแห่งวิหำร The Cathedral 
Belfry แท่นบูชำของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตำซิอุส ซ่ึงอยู่ภำยในวิหำรชมจตุัรัสประชำชน (PEOPLE’S 
SQUARE) ชมรูปป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ ำศำสนำคนส ำคญัของโครเอเชีย  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่ำย              อิสระท่ำนเดินเล่นบริเวณท่ำเรือของเมืองอิสระท่ำนชอ้ปป้ิง เก็บภำพบรรยำกำศเมืองตำมอธัยำศยั 
17.00 น. เรือส าราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ เวนิส ประเทศอติาล ี
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ//  หลงัอำหำรอิสระให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำน

กบักิจรรมบนเรือ  

หมายเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น า
กระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆทีท่่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้ 

**ห้องพกั แบบ INSIDE  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

วนัอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 63 (7)  เวนิส – จตุัรัสซานมาร์โค – เวนิสเมสเตร 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

น ำคณะลงจำกเรือส ำรำญ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ “เมืองเวนิส” (VENICE) เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บ
ฉำยำว่ำ รำชินีแห่งทะเลอำเดรียตริก (QUEEN OF 
ADRIATIC), เมืองแห่งสำยน ้ ำ (CITY OF WATER), 
เมืองแห่งสะพำน (CITY OF BRIDGES), และ เมือง
แห่งแสงสวำ่ง (THE CITY OF LIGHT) เรือน ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ “เกำะซำนมำร์โค” (SAN MARCO) ศูนยก์ลำง
ของเมืองเวนิส พร้อมน ำคณะเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ 
“จตุรัสซำนมำโค” ระหว่ำงกำรเดินทำงชม อนุสำวรีย์
ของพระเจ้ำวิคเตอร์เอมมำนูเอลท่ี 2 ถ่ำยภำพคู่กับ “ 
สะพำนถอนหำยใจ ” (BRIDGE OF SIGHS) สะพำน
แห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัพระรำชวงัดอร์จ  ชมควำม
สวยงำมของจตุรัสดำ้นหนำ้พระรำชวงัดอร์จ อนัเป็นท่ีประทบัของเจำ้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงั



  
 

 

เป็นศูนยก์ลำงของกำรปกครองแควน้ในยคุสมยันั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถเ์ซนตม์ำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็น
ไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ 
                    “เคร่ืองแกว้มูรำโน่” สินคำ้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท้่ำนเดินเท่ียวชมงำนก่อสร้ำงท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเป็น

อจัฉริยะดำ้นสถำปัตยกรรมท่ี “สะพำนเรียลอลัโต”้ ท ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ฝ่ังเมสเตร    
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า  ณ  ภัตตาคาร  

พกัที่: NOVOTEL VENICE MESTRE                                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 63 (8)  เวนิสเมสเตร – เวโรน่า – ซาลาวลัเล เอาท์เลท็ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรมแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองเวโรนา” (VERONA) ประตู
สู่อิตำลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ใน
แควน้เวเนโตรองจำกเวนิส น ำท่ำนชมเมืองเวโรนำ
ไดรั้บสมญำนำมวำ่ "LITTLE ROMAN" เพรำะ
ยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำงจำกสมัยโรมันไว้อย่ำง
สมบูรณ์และถำ้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีควำม
เจริญสูงสุดถือวำ่เป็นยุดทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเว
โรน่ำโด่งดงัมำจำกนิยำยรักอมตะเร่ืองเอกของนัก
ประพนัธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่ำ “โรมิโอ 
แอนด์ จูเลียต” น ำคณะเดินทำงเขำ้ชมยำ่นเมืองเก่ำท่ียงัคงสภำพบำ้นเรือนแบบโบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “จตุรัส

เออร์เบ” ท่ีรำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมควำมยิ่งใหญ่
ภำยนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยัโรมนั เดินทำงเขำ้สู่ “อดีตบ้านของจูเลียต”

ปัจจุบนัหนำ้บำ้นจูเลียตคือร้ำน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโ่ดยมีโรมิโอ  มำคอยเฝ้ำขอ
ควำมรักอยูด่ำ้นล่ำงบริเวณบำ้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดย MS. N. COSTANTINI ว่ำกนัวำ่ใครอยำก
สมหวงัในเร่ืองควำมรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนำ้อกของจูเลียต นอกจำกน้ีภำยในบริเวณก ำแพงบำ้นจูเลียตยงัมีกำรเขียน
แสดงควำมรักกนัมำกมำยจนแทบไม่เห็นสีก ำแพงเดิม และยงัมีบริกำรโทรศพัทส์ ำหรับคนท่ีไม่ไดม้ำกบัคนรัก
ใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหำกนัวำ่โทรมำจำกบำ้นจูเลียตแห่งน้ี ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ซาลาวลัเลเอาท์เลท็” 
 ( SERRAVALLE DESIGNER OUTLET) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย “ซาลาวัลเลเอาท์เล็ท” SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ท่ีมีพื้นท่ีช้อปป้ิงมำกท่ีสุดของยุโรป และ

บริหำรงำนโดย MC ARTHUR GLEN GROUP เครือธุรกิจ OUTLET  ชั้นน ำของยุโรป ซ่ึงมี 13 แห่งในสหรำช



  
 

 

อำณำจกัร ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตำลี ร้ำนคำ้ใน SERRAVALLE  มีทั้งหมดกว่ำ 180 ร้ำน 
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีพร้อมมอบประสบกำรณ์กำรช้อปป้ิงแบบหรูหรำ ดว้ยร้ำนคำ้ท่ีน ำเสนอแฟชัน่แบรนด์อิตำลีและ
แบรนด์ระดบัโลกอ่ืนๆ อำทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, 
Benetton, Guess และอ่ืนๆ  

                     ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ มิลาน เข้าเช็คอนิสนามบิน 
22.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่QR 118 

 

วนัองัคารที่ 28 เมษายน 63 (11)  โดฮา – กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
08.15 น. ออกเดินทางสู่งกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ 
กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ 
และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
กำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ตอ้ง

ซ้ือประกนัเพิ่ม 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือส าราญ 
 รวมค่าห้องพกัแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหารภายในเรือ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ 4,000 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำน

ไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 
 ค่าบริการภายในเรือ ท่านละ 50 ยูโร (คืนละ 10 ยูโร) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ วนัละ 2 ยูโร  

 

อตัราค่าบริการ (ไม่รวมวซ่ีา) ออกเดนิทางระหว่างวนัที่  20–28 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

จ ำนวนหอ้งพกั    พกัเด่ียว 

ห้องพกั INSIDE 59,900 59,900 2 ห้อง 17,900 
หอ้งพกั OUTSIDE 64,900 64,900 7 ห้อง 22,900 
หอ้งพกั BALCONY 69,900 69,900 5 ห้อง 29,900 

****กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า 45 วนัขึน้ไป เน่ืองจากห้องพกัมีจ านวนจ ากดั **** 



  
 

 

 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport มำยงับริษทัและค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 
15 ท่ำน และหรือ ผูร่้ำวมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในเรือ ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี



  
 

 

เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่กัต่างประเทศ
เพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำ

กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ
และไม่อำจขอเงินคืนได ้

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 35 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100% 
 หากท าการมัดจ าทวัร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้น 20,000 บาทไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณใีดๆ (ค่ามัดจ าเรือ)  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำร
ขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 



  
 

 

*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำร
อ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวี
ซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์
ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


