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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 

 
 
 

ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ – ช๊อปป้ิง - หอไอเฟล 
พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ดีจอง - อนิ เทอร์ลาเค่น – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – อนิเทอร์ลาเค่น 

กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี – ภตัตาคารชมววิพานอราม่า 
ไคลน์ไชเด็ค – ททิเิซ่ - กอลมาร์ – ไฟบูร์ก – ชมทะเลสาปททิเิซ่ - บาเดน บาเดน – เมืองไฮเดนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

10-18  เมษายน // 25 เม.ย.-03พ.ค. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา)  
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วนัที่01       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่02       ปารีส – เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ – ช้อปป้ิง 
00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG930  
07.05น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้วน ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ “มหานครปารีส”  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้ ำแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลำงแควน้ อีล-
เด อ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้งถ่ิน
ฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบนั
ก รุ ง ป ำ รี ส เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น
ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้ ำสมยัแห่งหน่ึง
ของโลก และดว้ยอิทธิพลของ
กำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วทิยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหวำ่ง
กำรเดินทำงชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่บำ้นทำงชนบทของฝร่ังเศส น ำคณะเขำ้ชมควำมสวยงำม
ภำยใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพระราชวัง  
จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั  เพรำะควำมสวยงำมใหญ่โตของตวัปรำสำท   และสวน
ดอกไมท่ี้มีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งสวยงำม  ผูท่ี้ก่อสร้ำงพระรำชวงัแวร์ซำยส์  ท่ีงดงำมแห่งน้ี คือ พระเจำ้หลุย  
ส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส  พระรำชวงัใน
อดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมำณถึง 37,000 
ไร่  แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี  บำงส่วนถูก
น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืนจึงเหลือ
พื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่ แต่อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชวังแวร์ซำยส์ ก็ย ังคงควำม
งดงำมและยิ่งใหญ่อลงักำรเสมอมำ  น ำ
ท่ำนชมห้องหับต่ำงๆ ท่ีตกแต่งอย่ำง
วิจิตรบรรจงตำมช่ือเทพเจำ้ต่ำงๆ  อำทิ
เช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้อง
ของพระรำชวงัลว้นมีค่ำดว้ยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกยอ่งให้
เป็นพระรำชวงัท่ีงดงำมล ้ ำค่ำท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศำสตร์เม่ือครำวท่ีพระยำโกษำธิบดี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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(ปำน) เขำ้เฝ้ำรำชส ำนกัฝร่ังเศส 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ ำแซนน์ 

โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษแ์ละสร้ำงภำพให้
ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ีงดงำม
แห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอ
เฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ 
โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,
โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์  
ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์
บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 
ฯลฯ น าคณะช้อปป้ิงสินค้าปลอด
ภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้
อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากน้ันสินค้าแบ
รนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Mercure Hotel Ladefeuse หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่03     ปารีส – หอไอเฟล -  พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ – จตุัรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ดจีอง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำน ผำ่นชม“ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวำของแม่น ้ ำแซนน์สร้ำงใ  นคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิมเป็น
ท่ีตั้งป้อมปรำกำรและเป็นพระรำชวงั
ท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลำย
พระองค ์ดำ้นหน้ำมีสัญลกัษณ์เป็นปิ
รำมิดแก้วภำยในเป็นท่ีสะสมงำน
ศิลปะตั้งแต่พระเจำ้ฟรังซัวร์ท่ี2 ชม
ล ำ น ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์  “ จั ตุ รั ส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ี
พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรี
องัตวัเนต  ถูกตดัสินประหำรชีวิต
โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ควำมยำวกวำ่ 2 
กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือวำ่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่ำน
ไดถ่้ำยภำพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม 
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“ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้ร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1805   
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็น

อีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงำมของประเทศฝร่ังเศส 
อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชม
อำคำรบำ้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถ์
และวหิำรเก่ำแก่ในสมยัยคุกลำง ซ่ึงมีจุดเด่น
คือ กำรมุงหลังคำด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด 
จัดเรียงเป็นลวดลำยงดงำม และยงัเป็น
เมืองท่ีมีควำมส ำคญัในดำ้นกำรคมนำคม 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     Novotel Hotel Dijon Sud หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่04      ดจีอง - อนิ เทอร์ลาเค่น – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำคณะท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตำกอำกำศ
สวยงำมพร้อ มทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง 
ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ท ะ เ ล ส ำบส อ ง แ ห่ ง คื อ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำง
เทือกเขำนอ้ยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งท่ำนจะ
ไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ , นำฬิกำดอกไม ้, 
สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบ
สุดสุด อยำ่งท่ีหลำยคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั    

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย ให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้สวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ 
และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมนติก แบบสบำยๆ / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่05      อนิเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
                  ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ททิิเซ่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำคณะท่ำนออกเดินทำงข้ึนมุ่งหน้ำสู่ “หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชมวิว
ทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนด์แท้ๆ  ท่ี
มีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำน
สะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้
เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อม
น าคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ 
“น่ังรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
แล้วเปล่ียนเป็นรถไฟสำยภูเขำท่ี 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน า
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น ำคณะลงรถไฟ ณ 
“ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มี
ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น า
คณะท่านเข้าชมถ า้น า้แข็ง 1,000ปี Ice Palace ทีส่ร้างโดยการเจาะ ธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
น า้แข็งแกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากน้ันชมววิทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ดจากทีท่ าการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา) 

บ่ำย น ำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จำกนั้น

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิทิเซ่ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่06       ทิทิเซ่ – กอลมาร์ – ไฟบูร์ก – ชมทะเลสาปทิทิเซ่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองกอลมาร์” (Colmar) เมืองท่องเท่ียวยุ  คกลำงท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ใน
แควน้อำลซสั (Alsace) ประเทศฝร่ังเศส 
ตั ว เ มื อ ง นั้ น ตั้ ง อ ยู่ ท ำ ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส เมือง
กอลมำร์ ยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรขนำน
นำมว่ำเป็น "เมืองหลวงแห่งไวน์แห่ง
อำลซัส" นอกจำกน้ีย ัง เป็นเมืองท่ี มี
ช่ือเสียงในกำรอนุรักษเ์มืองให้ยงัคงเป็น
เมืองท่ีมีลักษณะสถำปัตยกรรมและ
บรรยำกำศของเมืองโบรำณ ให้ท่ำนได้มีเวลำเดินเล่นชมตวัเมืองเก่ำท่ีเรียงรำยไปด้วยเรือนไม้โบรำณ 
ร้ำนคำ้โบรำณ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์ำสนสถำน และร้ำนคำ้และท่ีอยูอ่ำศยั ท่ีคงสภำพเหมือนเมืองในยุค
กลำง เดินทำงสู่ “เมืองไฟบูร์กอิมไบรส์เกา” เมืองสวยอีกหน่ึงเมืองท่ีตั้งอยูใ่นรัฐบำเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มี
แม่น ้ ำไดรซัม DREISAM และมีแม่น ้ ำ ซ่ึงเป็นแม่น ้ ำสำยเล็กๆ ไหลผำ่นในเมือง เมืองน้ีจดัไดว้่ำเป็นเมือง
สวยงำมเมืองหน่ึงในประเทศเยอรมนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 บ่ำย น าท่านชมเมืองทิทิเช่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกลำงป่ำด ำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปดว้ยป่ำสนยืนตน้นบั

หม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสำบทิทิ

เช่ ท่ีโอบล้อมไปด้วยขุนเขำ และทิวป่ำสนท่ียืน

ต้นปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยงัเป็นต้นก ำเนิดของ 

"นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียงให้ท่ำนได้  มีเวลำ 

สัมผสักบัธรรมชำติอยำ่งใกลชิ้ด ชม  ธรรมชำติท่ี

สวยงำมริมทะเลสำบและหมู่บ้ำนทิทิเซ่ท่ีเป็น

แหล่งพักผ่อนตำกอำกำศช่ือดังของเยอรมนี 

จำกนั้นชมนำฬิกำกุ๊กกู สินคำ้พื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกบักำรเดินเลือกซ้ือ นำฬิกำกุ๊กกู และงำนไมแ้กะสลกั 

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของชำวป่ำด ำ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      HOFGUT STERNEN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่07       ทิทิเซ่ – บาเดน บาเดน – เมืองไฮเดนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต              
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ออกเดินทำงสู่ “เมืองบาเดน” เมืองเล็กซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐบำเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก บริเวณอนัมีภูมิทศัน์ท่ีเต็มไป
ด้วยเสน่ห์ท่ีหลำกหลำย ได้แก่ ป่ำด ำ 
ทะเลสำบโบเดนเซ พร้อมทั้งแนวภูเขำท่ี
สูงเด่น “ไคเซอร์ชตูล” และเมืองแห่ง
น ้ ำแร่ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรป เดินเท่ียวชม
ย่ำนเมืองเก่ำ ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีพกัผ่  อน
อำบน ้ำแร่แกโ้รคไขขอ้ ของเจำ้นำยชั้นสูง 
พ่อคำ้ และรำชวงค์ต่ำงๆ ในยุโรป และ
ในกำรเสด็จประพำสยโุรปคร้ังท่ีสองของ 
รัชกำลท่ี 5  พระองค์ไดป้ระทบัท่ีเมือง 
บำเดน บำเดน เป็นเวลำกวำ่สำมสัปดำห์ เพื่อรักษำพระวรกำย และท่องเท่ียวชมธรรมชำติ รอบๆ ป่ำแห่งบำ
เดน บำเดน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“เมืองไฮเดนเบิ ร์ก” ชมย่ำนเมืองเก่ำ 
ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกับปรำสำทไฮเด
ลเบิร์ก ท่ีสร้ำงข้ึนอยู่บนเชิงเขำเหนือ
แม่น ้ ำเน็กคำร์ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัว
ปรำสำทสร้ำงด้วยหินทรำยสีแดงซ่ึงมี
อำยุกว่ำ 900 ปี นอกจำกไฮเดลแบร์กจะ
เป็นเมืองประวติัศำสตร์ส ำหรับเยอรมนี
แลว้ ยงัเป็นเมืองประวติัศำสตร์ส ำหรับคนไทย คือเป็นในหลวง รัชกำลท่ี 8 ทรงพระรำชสมภพ ณ เมืองน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยำวหลำยศตวรรษ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Holiday Inn Hotel  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 



8 
 

 

วนัที่08       แฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนชม “เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยำวหลำยศตวรรษเคยเป็นสถำนท่ีซ่ึงกษตัริย์
แ ล ะ จั ก ร พ ร ร ดิ ห ล ำ ย
พระองค์เคยใช้ประกอบ
พิ ธี ร ำชำ ภิ เษก  ผ่ ำนชม
สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต 
ซ่ึ ง ถื อได้ ว่ ำ เ ป็ นสถ ำ นี
รถไฟต้นแบบของสถำนี
รถไฟหวัล ำ  โพงคร้ังเม่ือ
ครำวเสด็จประพำสยุโรป
ของรัชกำลที 5  ชมจตุัรัส
โรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ดำ้นขำ้งก็คือ ศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมตำมอธัยำศยั   

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ตำมเวลำนดัหมำย ออกเดินทำงสู่สนำมบิน ใหท้่ำนไดมี้เวลำในกำรท ำภำษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทำงกลบั 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG923 

วนัที่09      กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ 

มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

เมษายน – พฤษภาคม 2561 79,900 79,900 79,900 20,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปำรีส//แฟรงคเ์ฟิร์ท-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

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

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

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

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

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


