
 

 

 

 

 

 

 
สมัผสัความงดงามบนเสน้ทางสุดคลาสสิค แห่งอิตาลี โรม-มลิาน  

ที่สุดของบรรยากาศแห่งการพกัผ่อน เซียน่า ซานจีมญิญาโน ฟลอเรนซ ์เมืองมรดกโลกแห่งแควน้ ทอสคานา 

พรอ้มความลงตวัระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม   

อิ่มเอมไปกบัสายลมจากหมูบ่า้นริมทะเลทีห่ลากสีสนั ซิงเคว เทเร่ ปอรโ์ตชีโน ่

ตอ้งมนตเ์สน่หเ์มืองเลก็ๆ สุดนา่รกัอย่าง ซีรม์ิโอเน ที่ใครหลายคนอาจไม่รูจ้ัก  

พรอ้มบริการ ที่พกั และภตัตาคารสุด EXCLUSIVE จาก ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ลีลา…ที่เป็นตวัคณุ 

 

ก าหนดการเดินทาง    12-19 มิถุนายน / 10-17 กรกฎาคม / 24-31 กรกฎาคม / 7/14 สิงหาคม / 11-18 กนัยายน 2565  

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอทิฮัด พบเจ้าหน้า

ของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

19.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี โดยสาบการบิน เอทฮิัด เที่ยวบินที่ EY407 

23.10 น. เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี (เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

             

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  โรม(อิตาลี) – สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม - จัตุรสัโรมนั – วิหารแพนธีออน  

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอติาลี โดยสายการบิน เอทฮิัด เที่ยวบินที่ EY085 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

จากนั้นน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่ง

สาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเม่ือกว่า 2,000 ปี น าท่านชม สนามกีฬาโคลอส

เซ่ียมหรือโคลอสซีอุม้ หรือ เรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธยีเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วง

ปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

  น าท่านชมจัตุรสัโรมนั (Roman Forum) ใจกลางของอารยธรรมโรมันโบราณที่รุ่งเรือง ซึ่งเรืองอ านาจราว 1,000 ปี  

  โดยประชาชนส่วนใหญ่มักจะเรียกกนัว่า “Forum Magnum” หรือเพียงแค่ "Forum" จากนั้นน าท่านชม วิหารแพนธี

  ออน วิหารรูปทรงจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโรม ถูกสร้างขึ้นในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa ประมาณศตวรรษ 

  ที่ 20 โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างที่ 

  ยอดเยี่ยมจึงท าให้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ 

  ได้มากที่สดุที่มีเหลืออยู่ 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั   Grand Hotel Palatino Rome หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) โรม – รฐัวาติกนั –น ้าพุเทรวี่ – บนัไดสเปน – ชอ้ปป้ิง – โรม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica ในเขตนครรฐัวาติกนั รัฐอสิระที่ประทบัขององค์สมเดจ็

พระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็น

ฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสยีงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักด์ิสิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชน

เดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกบัปิเอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลง

จากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวจิิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรป

อกีด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่บริเวณ น ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญ

เสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain จากนั้นน าท่านเดินเล่น ย่านบนัได สเปน 

Spanish Step อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 



 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั   Grand Hotel Palatino Rome หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4) โรม - เซียน่า – อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่เมอืงเซียนา่(Siena) อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย น าท่านเดนิเข้าสู่ตวัเมืองเก่า เพื่อ

ชมจัตุรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรปูทรงคล้ายเกอืกม้านับว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากอกีแห่ง

หนึ่งในอติาล ี ให้เวลาท่านชมและเดนิเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo Pubblico) เป็น

พระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสกต์ั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจีย (Torre del Mangia) ที่

เป็นอกีหนึ่งสญัลักษณ์ของเซียนา จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวหิารเซียน่า (Siena 

Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโกธคิ และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

อสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย... ให้ท่านได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมของเมืองเซียน่าอย่างเตม็ที่เนื่องจาก เมืองเซียน่าเป็น

เมืองยุคกลางที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซเ์มืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงอกีเมืองของประเทศอติาลี เป็นเมืองที่มี

ชื่อเสยีงทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์  โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของ

เมืองเซียนาซึ่งเป็นศนูย์กลางทางประวัติศาสตร ์ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั   NH HOTEL SIENA หรือระดบัเทียบเท่า 

   

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ฟลอเรนซ ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่เมือง ซานจีมิญญาโน เป็นเมืองเลก็ๆบนเนินเขา และยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่

ชื่อเสียงของจังหวัดเซียน่าเมืองซานจีมิญญาโน ยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม

ยุคกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยก าแพงโบราณจากยุคกลาง โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สดุของเมือง

กค็งจะเป็นบ้านหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นมากมายกว่า 72 หลัง แต่ปัจจุบันนั้นเหลือเพียง 14 หลัง ซึ่งแต่ละหลังกล้็วนมี

ความสูงหลายสิบเมตร บางหอคอยนั้นสามารถวัดได้ถึง 50 เมตร รวมถึงความงดงามของ "เปียสซา เดลลา ซิส

เทอนา"(Piazza della Cisterna) จัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในรูปสามเหลี่ยม และ"เคียซา ดิ เซนทอ์กอสติโน" (chiesa di 

Sant'Agostino) หรือ โบสถเ์ซนตอ์อกสัติน (St Augustine Church) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 เมืองฟลอเรนซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี น าท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเรนซ์ ที่ได้รับ

เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1982 ชมความสวยงามบริเวณที่ตั้งของ มหาวิหาร

แห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรือฟลอเรนซ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ไ ด้ใช้ในการ

ออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมาย

ที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น า้อาร์โน ซึ่งอดีตเป็น

แหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พกั   AMBASCIATORI HOTEL FLORENCE หรือเทียบเท่า 

 

วนัหกของการเดินทาง (6) ฟลอเรนซ ์- ลา สปีเซีย – ซิงเคว เทเร่ – ปอโตฟิโน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ท ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่า    

 อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา 

บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตาม

ธรรมชาติ ผสมผสานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจ

ของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ช าร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า 

ชายทะเลระหว่างเจนัวกบัสเปเชียนั้นเป็นอติาลีที่สวยที่สดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



น าท่านเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย 

(Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 

ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้ นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ใน

ภาษาอังกฤษ Five Lands ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) เมือง

คอร์นีเลีย (Corniglia) เมืองมานาโรลา (Manarola) และเมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้น

มานาโรลา (Manarola) และ  หมู่บา้นเวรน์าซซา (Vernazza)  ที่มีความสวยงามด้วยสีสนัของตัวอาคารบ้านเรือนที่

ตั้งอยู่ริมทะเล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่

มีชื่อเสยีงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเลก็ๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” 

ส าหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียว

ชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับมาที่ เมืองซานต้า มากา

ริต้า 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั   BEST WESTERN HOTEL REGINA ELENA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) พอโตฟิโน่ - ปารม์า – ซีรม์ิโอเน่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ปารม์า(Parma) เมืองในแคว้นเอมิเลีย-โรมัญญา มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแฮม หลายคน

อาจเคยได้ยินชื่อชีสพาเมซาน น าท่านชมย่านส าคัญของเมือง ลานกว้าง Plaza Garibaldi ปิฮาซซ่า การิบัลดี ชมโบสถ์

ประจ าเมือง Duomo di Parma ภายในมีสถาปัตยกรรมภาพเขียนบนผนังและสวยงามมากมาย 

 

  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ซีรม์ิโอเน่ (Simirone) เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 2000 ปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและ

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Garda 

Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืด ที่เกดิจากน า้แขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมด้วยทะเลาสาบทั้ง

สองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่กมี็เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซีร์มิโอเน่เป็นเมืองเก่า

ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเชียร์มิโอที่ยื่นออกไปในทะเลสาบจึงท าให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว้างไกล บริเวณเหนือสุด

ของเกาะนี้ มีซากปรักหักพัง Grotto of Cahillus อยู่ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาของทะเลสาบ

โดยมีฉากหลังเป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมันที่เหลืออยู่ 

 



 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั   HOTEL SIRMIONE หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ซีรม์ิโอเน่ – มิลาน – จตุรสันูโอโม่ – มิลาน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอติาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนัดับสองของประเทศอิตาลี 

เมืองแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ส าคัญเมืองหนึ่งของยุโรป   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก เริ่มสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การ

ตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอด

ของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาว

องักฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารที่สรา้งเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเตม็

ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่าย แต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง สามารถรับผู้ เข้าชมได้ถึง 

40,000 คน... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ที่เป็น

อาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้  

อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคย

หรือผลิตภัณฑค์ุณภาพของอติาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   STARHOTELS RITZ MILAN หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9) มิลาน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี โดยการบินเอทิฮดั  เที่ยวบินที่ EY088 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยการบินเอทิฮดั  เที่ยวบนิที่ EY402 

 



วนัที่สิบของการเดินทาง  (10) กรุงเทพฯ 

08.05 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ                 

อตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  

 

 

 

อตัราคา่บริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

บตัรโดยสาร ชั้น BUSINESS CLASS เพิ่มท่านละ 

179,900.- 

170,900.- 

162,900.- 

153,900.- 

33,500.- 

22,500.- 

97,750.- 

 

176,900.- 

167,900.- 

159,900.- 

150,900.- 

33,500.- 

22,500.- 

97,750.- 

177,900.- 

168,900.- 

160,900.- 

151,900.- 

33,500.- 

22,500.- 

97,750.- 

 

 

** อตัราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 10 ท่าน ** 

หากผูเ้ดินทางอยูร่ะหว่าง 8-9 ท่าน เพิ่มท่านละ 35,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน  

1,769 

1,679 

1,599 

1,509 

335 

1,544 

 

1,769 

1,679 

1,599 

1,509 

335 

1,544 

 



- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 5,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน:  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากัด 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

- ชื่อบญัชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั  ธนาคารกสิกรไทย 

    บญัชีกระแสรายวนั      เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 

 

 

การยกเลิก   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 



 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกับบริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่

สามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ทางทัวรจ์ดัให ้

ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก

การเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท้่านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ี

สถานฑูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

เอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่า 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าวา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าข้ึนไป)       

     โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลา

รอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อของแต่

ละสถานฑูต 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้
ท างาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     
กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้
เอกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อ

ของแต่ละสถานทูต) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษ  

(ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็น

ภาษาองักฤษและระบุวา่จะออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอด

ปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ้่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุ

ความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กวา่ 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถา้

มี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา 

หรือ เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษัททวัร ์

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-

ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวน

ผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู ้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู ้

เดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อ

การอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทาง

ไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะ

เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง

รายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เครื่องบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เครื่องบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) 

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออก

เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยนัดังกล่าว 

แลว้ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หาก

ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง

ของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณี

พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และ

รกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที่สุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท า

การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียน



รายการเพื่อใหท้่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท าให้

ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยส์ินของท่าน อนั

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงิน

ได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ

เหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู ้เดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี

ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 

 


