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18.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW  เคาน์เตอร์สายการการ์ต้าร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAT 

(QR) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 833  (บริการอาหารบนเครื่อง) 

 
 

 

 

 

 

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากนั้น รอเปลี่ยนเครื่อง 

 
 

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินท่ี  QR 123   

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา มิลาน ประเทศอิตาล ีนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย (**

เวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูร้อน และ 6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโด                               (-/-/-) 

 

วันที่สอง          มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า •เวนิชเมสเตร ้    (-/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมอืงมิลาน (MILAN) พาท่านถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารมิลาน (DUOMO DI 

MILANA ) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้

กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที่วิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรปที่ กลัเลรอีาวติโตรโียเอมานเูอเลเซ คอนโด (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ที่อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่บางแบรนด์นั้นก็ยังถือ กำเนิด ณ เมืองแห่งนี้ อาทิ 

Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, 

LOUIS VUITTON, Swarovski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาทอ้งถิน่ 

จากนั้น เดินทางสู่ เมอืงเวโรน่า (VENORA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ 

ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว

สองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมิโอกับจูเลียต  
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นำทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ บา้นเลขที ่23 ของจเูลยีต JULIET’S 

HOUSE ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิ

โอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจู

เลียต  

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงเวนสิเมสเตร้(VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว

นิสหรือเวเนเซีย(VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี

สมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง 

ขึ้นฝ่ังที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส  

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เวนิสเมสเตร ้• เกาะเวนิส • ฟลอเรน้ซ์     (เช้า/กลางวัน/เย็น ) 
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นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s Square) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวย

ที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก(San Marco Basillica) มหาวิหารประจำเขตอัครบิดรเวนิส 

สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมัน

เข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชที่สำคัญใน

การเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 สำหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวงัดอรจ์(Doge’s Palace) พระราชวัง

แบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของยุคแห่งเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการ

ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอระฆงัซนัมารโ์ก (St Mark’s Campanile) หอ

ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ 

สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่เช่ือมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจำ 
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**หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ไม่

แนะนำให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พรอ้มเมนสูปาเกต็ตี้เสน้หมกึเวนสี 

จากนัน้ นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดินทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์(FLORENCE )                

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่ง

เป็นที่ถือกำเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีก

มากมาย  

พาทา่นถา่ยรปูมมุสงูของเมืองที่ จตัรุสัมเิกลลนัเจลโล ่(Piazzale Michelangelo) ซึง่ถือว่าเป็น 1 ในมุมท่ีดีที่สุดที่จะได้

เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนน้ีท่านจะสามารถเห็นกลุ่มอาคารสำคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ 

สะพานเวคคิโอ พระราชวังปิติ และยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิดจำลองอีกด้วย 
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นำท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟโิอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหาร

ของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  
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นำชมจัตรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน 

(Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด 

ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่เป็นต้น  

 

 

 

 

 

คำ่ อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  

ที่พกั HOTEL WALL ART หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ
เทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

 

เชา้              บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่4 ) 

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. นำท่าน เขา้ชม จตัรุสัเปยีซซา เดล ดโูอโม (PIAZZA DEL 

DUOMO) ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งที่นี่มี

หอระฆังที่โด่งดังระดับโลก นั้นคือ หอระฆังเอน แห่งเมืองปิซ่า 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี ่  ฟลอเรน้ซ์ • ปิซ่า • จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เซยีน่า  

           (เช้า/กลางวัน/เย็น ) 
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นำทา่นชมบริเวณรอบหอระฆงัแหง่นีพ้รอ้มเกบ็รปูเปน็ทีร่ะลกึกับ หอเอนเมอืงปซีา่ ( LEANING TOWER OF PISA ) 

หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ทำให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัว

อาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึ้นไปเพียง 

3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำอาร์โน 

ทำให้ดินมีความช้ืนและเหลวกว่าปกติ จนทำให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอ

วานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล 

แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติม

จนเสร็จสิ้นเม่ือปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่มสร้าง โดยตัวอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 

1990  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า ( SIENA ) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 

นำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่นับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีก

แห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เปน็

พระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจีย (Torre del Mangia) อีก

หนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั ้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ  มหา

ว ิหารเซ ียนา (Siena Cathedral) หร ือ  ด ู โอ โมด ิ เซ ียนา 

(Duomo di Siena) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -

1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะ

แบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

คำ่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

ที่พกั  Four Points by Sheraton Siena หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 
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เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ 

กรงุโรม (Rome) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.    

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของ

สังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น 

ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมใน

สภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ด้วยเมนพูซิซ่าสตูรอติาลแีท ้!! 

 
 

นำท่านชมความงามของ นำ้พเุทรวี ่(TREVI  FOUNTAIN ) ทีม่ักกล่าวกันว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน โลก นำ

ท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บนัไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา 

กับโบสถ์ทรีนิตี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น Gucci, 

Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้น

ตำหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง 

 

 

 

วันที่ห้า ปิซ่า • โรม • น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน      (เช้า/กลางวัน/- ) 
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คำ่ อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง้ของทา่น 

ที่พกั Novotel Roma Est หรอืเทียบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นำทา่นเข้าชม มหาวหิารนักบญุปีเตอร ์( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่

ฝงัพระศพของพระสนัตะปาปาพระองคแ์รกทีถู่กลงโทษประหารชีวติด้วยการตรงึไมก้างเขนในสมยัของจกัรพรรดเินโร 

เมือ่ป ีค.ศ. 68 ถอืเป็นศนูยร์วมทัง้ทางกายและทางใจของวาตกินั  

โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วม

สมัยกับดาวินชี่ 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก โรม • นครรฐัวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร ์• โคลอสเซยีม • สนามบินฟูมิซิโน่ 
             (เช้า/กลางวัน/- 

) 
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ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่

นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลังจากสิ้นพระชนม์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณ

ด้านหน้าคือ จัตรุสันกับญุปเีตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้

ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิต

แดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เร

เนียนในขณะนั้น    (ในกรณมีพีธิดี้านใน อาจจะไม่ไดร้บัการเขา้ชม) 
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จากนัน้  นำท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซีย่ม (COLOSSEUM)  หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธีย

เตอร์ อกี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง ตน้แบบของสนามกฬีาของโลก เปน็แหลง่บนัเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโรมนั 

สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส 

เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต 

ช้าง แรด เป็นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทำให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดียว การสร้าง

อาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทา่นถา่ยรปูดา้นหน้า กับ โรมันฟอรัม่ ( ROMAN’S 

FORUM  ) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นท่ีตั้งของ

ประตูชัย 2 แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัย

คอนสแตนติน สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัย

ชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้น

หลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

ได้เวลาอันสมควร นำทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิชี-ฟอีมูีชโีน (Aeroporto Leonardo da Vinci 

di Fiumicino) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Tax Refund) 

16.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี QR 132 **บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

22.55 น. ถึง ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริย

บทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 

 

02.20 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

13.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ เชน่ บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปดิในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปดิปรบัปรงุ หรอือาจ

ทำการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากต้องรอกรุป๊คอนเฟริม์กอ่นทำการจอง หากวันเดินทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะคำนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสำคญั และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลา

และสถานทีท่ีแ่นน่อนกอ่นเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตโิดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ           (-/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง จำนวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 
ท่าน(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

9-15 ม.ิย. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

12-18 ก.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

19-25 ส.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

16-22 ก.ย. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

12-18 ต.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

11-17 พ.ย. 65 25+1 59,999 59,999 58,999 5,500 

10-16 ธ.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

26ธ.ค.-1 ม.ค. 66 25+1 69,999 69,999 68,999 7,900 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 
*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา - มิลาน-โรม - โดฮา-กรุงเทพฯ)  

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้

หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทปิหวัหน้าทัวร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขับรถ ไมบ่งัคบั ขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
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เงือ่นไขการสำรองที่นัง่และการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 

วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิก

ก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล

,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้ งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา  



BT-EUR33_QR 
• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่

เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ  ต่างประเทศ และจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ

เป็นค่าใช้จ่ายที ่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้น  ท่านควรจะให้กรุ ๊ป FINAL 100% ก่อนที ่จะสำรอง

ยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

• บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้อง

เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความ

สะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ

ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ

การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่า

วีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่

บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท

ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ 

ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด

หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 15 วันก่อน

การเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข

ดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ

ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ทั้งหมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเที่ยว 

❖ สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่าน

เปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 

3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะใน

ฤดูร้อนเท่านั้น 
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❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สำคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลา

บิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือคว ามรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ

ชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
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➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเส

ธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำ

การจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท้แล้วจงึมดัจำเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารการขอวซีา่เชงเกน้  (ประเทศอติาล)ี 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

   

 

 

 

 

 

*** การยื่นวีซ่ากบัทางบรษัิททัวร ์จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านั้น  การย่ืนหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คน

ข้ึนไป  ซ่ึงทางศูนย์รบัย่ืนจะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่านั้น ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันย่ืนได้เอง หากผู้เดินทาง

ไม่สามารถไปย่ืน   วีซ่าในวันท่ีทางศูนย์รบัย่ืนก าหนดได้  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม ( PREMIUM ) ดังนี ้*** 

1.กรณท่ีีเหลือระยะเวลายื่นวีซ่า น้อยกว่า 11 วันท าการ นับจากวันเดินทาง  มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 2,200.บาท   

2.ในกรณท่ีีเหลือเวลายื่นวซ่ีาเหลือน้อยกว่า 5 วันท าการ จะมค่ีา Fast Track เพิม่เติมอีก ท่านละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ท้ังนี ้ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศูนย์รบัย่ืนโดยตรง** 
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ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนมุตัผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดินทางออกมาใช้ได ้  

ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วนัทำการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทาง

สถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกว่ากำหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา

นำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***สำหรบัหนงัสอืเดนิทาง ต้องใช้เปน็หนงัสอืเดนิทางบคุคลทั่วไป (สีเลอืดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (สนีำ้เงนิ) 

หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***  

 

 
   
 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะ

การยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือ

พาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
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รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทค

เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 

 

 
หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบัญชอีอมทรัพย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น 

• บัญชอีอมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  

ก่อนวันยื่นวีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกับพาสปอรต์ 

สำคญัมาก !!! หา้มทำการโอนเงนิเขา้ไปเปน็ยอดใหญ่ในครัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซี่าเด็ดขาด 
• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
 

• กรณทีีม่ีผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนนุดงันี ้ 
 

- ต้องทำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น 
สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย   

เปน็ภาษาองักฤษ          

2. รูปถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงิน 
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• เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 

หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทำงานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน 

สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

• พนกังานทั่วไป  หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน พรอ้มระบวุนัลาและ

ประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

• นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 
• สำเนาทะเบียนบ้าน 

• สำเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

4. หลักฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 



BT-EUR33_QR 
 

 
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  

หมายเหต ุ ***บดิาหรอืมารดา ตอ้งทำหนงัสอืชี้แจงเปน็ภาษาองักฤษวา่ให้เดก็เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพนัธเ์ปน็

อะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชดุ  (ลกูคา้สามารถเขยีนหรอืพมิพข์ึน้เองได้)*** 

*สำหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเปน็ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางสำนกังานเขต หรอือำเภอ* 

• กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 18 ป ีบิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

ทัง้สองทา่น  

• ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายน้ิวมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์ 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอื
มารดา มารดา 
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การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

ขอ้มลูคำรอ้งขอยืน่ วซี่า ประเทศอติาล ี (โปรดระบขุอ้มูลเปน็ภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนทุกขอ้  เพือ่เปน็ประโยชน์ในการพจิารณาวซี่า ***** 

แบบฟอรม์สำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอติาลี 

1.) ขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       

       วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ขอ้มลูของผู้เดนิทาง และครอบครวั 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

            หย่า            หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 
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       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

3.) ขอ้มลูของผู้เดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรอืถา้กำลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีดอื่นๆ  

ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันทำอาชีพ โปรดระบุตำแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 

5.) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื่อ    

ความสัมพันธ์   
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

