
 

 

รหัสทัวร FNT1900554 
ทัวรอียิปต อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 10 วัน 7 คืน (MS) 
 
กรุงโรม วาติกัน มหาวิหารเซนตปเตอร น้ําพุเทรว่ี โคลอสเซียม บันไดสเปน 
 
ปซา เวนิซ ยอดเขาทิตลิต ดีจอง ปารีส แวรซาย ประตูชัย หอไอเฟล ลองเรือแมน้ําแซน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง   
วันที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - ไคโร (อียิปต) 
22.00น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออก ประตู

หมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบินอิยิปตแอร (MS) เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแกทาน 

 
วันที่สอง ไคโร-ปรามิด-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไคโร 
00.50 น. ออกเดินทางสู กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยเที่ยวบินที่ MS961  
06.05น. (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต......นําทานเดินทางสู เมืองกีซา เพื่อชม

มหาปรามิดหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปต
โบราณสรางข้ึนเพ่ือฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนส่ิงกอสรางท่ี
ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลากอสรางทั้งส้ินประมาณ 30 ป 
สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก หินแตละ
กอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแต

กระดาษก็สอดไมผาน ชมสฟงซที่แกะสลักจากเนินหิน
ธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปน
สิงโต  ...ระหวางทางกลับแวะชมศูนยกลางการทํา กระดาษ
ปาปรุสซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก ตนกก (Papyrus)ใชบันทึกขอความ
สรรเสริญเทพเจา และเหตุการณในสมัยอียิปตโบราณพรอมกับแวะชมโรงงานผลิตหัว
น้ําหอม ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมแบบน้ี  สืบทอดมาต้ังแตสมัยพระนางคลีโอพัตรา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไคโรชมสมบัติตางๆของฟาโร ซึ่งเก็บรวบรวมไว

ในพิพิธภัณฑแหงน้ี ชม หนากากทองคํา ของฟาโรตุตันคามุน และสมบัติลํ้าคาตางๆ .... 
นําทานเดินทางสู ตลาดคาลอัลเลลี่บราซา ตลาดโบราณ ใหทานไดชอปปم�งสินคาพื้นเมือง
ของอียิปตตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก GRAND PYRAMID  HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ไคโร-กรุงโรม-มหาวิหารเซนตปเตอร-สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูสนามบินไคโร เพ่ือเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
10.10 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางสู กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินอียิปต

แอร เท่ียวบินที ่MS791 
12.40น. (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโด ดารวินช่ี (ฟอุมมาชิโน) หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ….. 
*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเคร่ืองบิน*.*.*. 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม เมืองหลวง

ของประเทศอิตาล ีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญและเกรียง
ไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเม่ือราวกวา 
2,000 ปที่ผานมาแลว … 

 เขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมลํ้า
คาที่สุดแหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปم�นแกะสลักเพียต ผลงานของ
ศิลปนเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดยเบอรนินีและยอดโดมขนาดใหญ
ซึ่งปจจุบันเปนส่ิงลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี 

จากน้ันคณะแวะถายรูปที่ระลึก
ดานหนา สนามกีฬาโคลอส
เซียม โบราณสถานเกาแก 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก 
เคยเปนสนามกีฬายักษที่
สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน

สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” 
จากน้ันนําทานชมน้ําพุเทรว่ีจุดกําเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน” ที่โดงดัง ชม

ความสวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเร่ืองราวของเทพ
มหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้ง
ไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง ...ชมยานบันไดสเปน แหลงพักผอนของชาว
อิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลากหลายเช้ือชาติ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พักที่ NOVOTEL RUSTICA HOTELหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่ี่ ฟโนโรมาโน-ปซา-หอเอนปซา-เวนิส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองปซา ผานบริเวณท่ีราบระหวางเชิงเขา MONTE PISANOใน

แควน TUSCANY ระหวางเสนทางผานเมืองนอยใหญที่ต้ังอยูบนเนินเขา ซึ่งในอดีตเปน
ถ่ินที่อยูของชาวอีทรัสกัน  

เท่ียง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเขาสู จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ังของหอเอนปซา 

ส่ิงมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1174 เปนสถานที่ต้ังของหอเอนปซา ส่ิง
มหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางข้ึนในป ค.ศ.1174 
สถาปตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเปนสถานที่ที่นักวิทยาศาสตรเอกของโลก 
ศาสตราจารยกาลิ เลโอไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลกอิสระใหทานไดถายรูป
ตามอัธยาศัย  

 นําทานเดินทางสู  เดินทางขึ้นสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิซ
เมสเตรราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอิตาเล่ียนฟูดสสปาเก็ตต้ี 
ที่พัก DELFINO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิรน (สวิตเซอรแลนด)- โคโม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

…นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอน เซโตเพ่ือลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเท่ียวที่
ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก“เมืองที่ใชเรือแทน
รถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
มากกวา 400 แหง ..เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิ
สผานชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอระหวาง “Doge Palace” ซึ่ง
เคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลาง

ของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชม จัตุรัสเซนตมารค ที่มีโบสถเซนตมารค
เปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ...อิสระเลือกชอปปم�งสินคาพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโน ตนตํารับของการเป�าแกวของชาวมูราโน 



 

 

เปนเอกลักษณเฉพาะมาต้ังแตบรรพชน โดยเคร่ืองแกวแตละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพ
เปนที่ยอมรับจากนักทองเท่ียวทั่วโลก 
นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาทีรายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวรใน
กรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 
20.- Euro /ทาน ซึ่งเรือที่ลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสู
คลองใหญ(GRAND CANAL)คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงใหเห็น
ถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล)
ไดเวลานัดหมาย …นําทานลงเรือเพื่อเดินทางกลับสูฝم�งที่ทาเรือตรอนเชโต 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโม ชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม และ ทะเลสาบลูกาโน 

ซึ่งเปนที่ต้ังของเมืองตากอากาศที่โอยลอมดวยเทือกเขาแอลป� ทางตอนเหนืออิตาลีกับ
สวิสตอนใต  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ COMO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก ลูเซิรน - ยอดเขาทิตลิต 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก ขึ้นกระเชาไฟฟ�า
โรแตร ชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป� บนกระเชาที่หมุน
ได 360 องศา สู ยอดเขาทิตลติ ที่มีความสูง 3,028 
เมตร ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป เปนยอดเขาที่
นักทองเที่ยวนิยมมาเลนสกีเปนจํานวนมาก ....นําชม ถ้ํา
น้ําแข็งGlacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มี
น้ําแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งป จากน้ันขึ้นสูลานสกี อิสระใหทานไดเลนหิมะกันอยาง
สนุกสนาน ไดเวลานัดหมายนําทานลงจากยอดเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน(LUCERNE) เปนเมืองพักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมาก

ที่สุดในสวิสฯแตยังรักษาสภาพแวดลอมไว
ไดเปนอยางดี...นําทานถายรูปกับอนุสาวรีย
สิงโตแกะสลักริมหนาผา สัญลักษณแหง



 

 

ความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวิต 
จากการปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELLBRUCKE)ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมน้ํา
รุซซ(REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ปทอดตัวขามแมน้ํารอยส  ตลอดสะพานประดับ
ดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึงประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี  สะพานน้ีเคยถูกไฟ
ไหมเสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดี
เหมือนเดิม  เพลิดเพลินกับการชอปปم�งท่ีมีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง เชน บุคเคอ
เรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รานขายของที่ระลึกรานช็อคโกแล็ตและชอปปم�งสินคาช้ันดีที่
มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก GRAND EUROPE HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด ลูเซิรน - ดีจอง (ฝร่ังเศส) - ปารีส (ฝร่ังเศส)  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง ประเทศฝร่ังเศส 
เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย          นําทานเดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ค่ํา            รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก MERCURE HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันที่แปด ปารีส –ลองเรือบาตามูช-ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของ
สถานที่สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเกาแก สรางข้ึนตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส 
ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจ
กับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีส ช่ือวา

เปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
*.*.*. ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน 
รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได *.*.*. 



 

 

นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัย สรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติแดจักรพรรดิ 
นโปเลียน ผานชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรท สถานท่ีซึ่งเคยเปน
ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 
พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต …จากน้ัน
เดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟลเปนที่ระลึก
จากมุมกวางซ่ึงเปนจุดที่สวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  

(คุณลูกคาตองการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดตอหัวหนาทัวร ทานละประมาณ 18.- Euro)  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย อิสระใหทานการชอปปم�งรานคาปลอดภาษี, หางแกลลอร่ีราฟาแยส , อาทิเชน 

เคร่ืองสําอาง, น้ําหอม,  
 เคร่ืองประดับ, กระเป�าหนังและเคร่ืองหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผาแบรนดเนมจาก

ฝร่ังเศสอยางเต็มที่  
 เพ่ือมีเวลาในการตอคิวซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ  
ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง *.*.*. 
ที่พัก MERCURE HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันที่เกา พระราชวังแวรซายส 
เชา รับประทาอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมพระราชวังแวรซายส สัมผัสความยิ่งใหญ
อลังการของพระราชวังท่ีไดรับการยกยองวาใหญโต
มโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งไดรับการตกแตงไว
อยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ 
ที่มีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวยภาพเขียน
ตางๆและเฟอรนิเจอรช้ันดี อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน,หองบรรทมของราชินี, 
หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเร่ืองราว
และความเปนมาในอดีตอันย่ิงใหญของพระราชวังแหงน้ี...นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางสูประเทศไทย  

*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเคร่ืองบิน เพื่อความะดวกในการทํา REFUND ภาษาสนามบิน 
*.*.*. 



 

 

14.50น. ออกเดินทางสู ประเทศไทยโดยสายการบินอียิปตแอรเท่ียวบินที่ MS800/MS960 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต *.*.*. 
หมายเหตุ : (รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
 
วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ   
12.40น. (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดี  
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพิ่ม 

17 -26 ต.ค. 62 70,900.- 69,900.- 9,500.- 
 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา *** หมายเหตุ   :  ราคาเด็กตองมีอายุ
ระหวาง 2-12 ป 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 
ภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพัก
ตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง 



 

 

หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น 
ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ



 

 

แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา
กวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
9. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  



 

 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทาง เก็บ
คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัท
ระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ 
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 

เง่ือนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตน้ันๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืนคาธรรมเนียมวีซา
และคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งสิ้น 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

หลังจากทีมี่การจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือ 

ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไว 

ทั้งหมด 
 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได



 

 

ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 



 

 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวน 
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจ
ตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อ
ความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวร 
เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยัน 
การเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00  
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน



 

 

และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 
 


