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เยอรมน-ีเนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 
กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์  

 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE  ปารีส 
- ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                   
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กําหนดการเดินทาง 
09-16 ก.ย.//16-23 ก.ย.//23-30 ก.ย.//30 ก.ย.-07 ต.ค.//07-14 ต.ค.//14-21 ต.ค.//21-28 ต.ค.//28 ต.ค.-04 พ.ย.// 

04-11 พ.ย.//11-18 พ.ย.//18-25 พ.ย.//25 พ.ย.-02 ธ.ค.//02-09 ธ.ค.//09-16 ธ.ค. 2562  
27 ธ.ค.-03 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 

( กรณุาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
วันท่ี1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 
23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 920 
 
วันท่ี2       แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด  
 เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ  
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง 

และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ Rüdesheim am 
Rhein(60ก.ม.) เมืองโรแมนติกแหํงแมํน้ําไรน์ รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ เต็มไปด๎วยเสนํห์ของความเป็นเมืองเกํา 
เรียงรายด๎วยร๎านขายของที่ระลึก ร๎าน
ไวน์ และภัตตาคารที่ตกแตํงประดับ
ประดาอยํางสวยงาม ดึงดูดนักทํองเที่ยว
ให๎มาเยือนไมํขาดสาย มีอาคารกึ่งไม๎ซุง
ไม๎ที่ เกําแกํและสวยงามของเมือง นํา
ท่านเดินทางสู่ เมือง “บ็อบพาร์ด” 
(45ก.ม.) Boppard เมืองแสนสวยริมฝั่ง
แมํน้ําไรน์ ซึ่งนอกจากมีทัศนียภาพที่
สวยงามอันเปี่ยมสเนห์แล๎ว บ็อบผาดยัง
มี ช่ือ เสียงในด๎านวัฒนธรรมประจํา
ท๎องถ่ิน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพอัน
สวยงามของแม่นํ้าไรน์ และซื้อของท่ี
ระลึกพ้ืนเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ท่ีเปิด
ไวน์, ของท่ีระลึกน่ารักๆประดับบ้าน 
ฯลฯ  จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูํ
ทําเรือ  “นําท่านล่องเรือนําเท่ียว
ทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝ่ัง
แม่นํ้าไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาท
ตํางๆเกําแกํมากมายของมหาเศรษฐีใน
อดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผํา
ตํางๆที่ยังคงมีมนต์เสนํห์อยํางไมํเสื่อม
คลาย แมํน้ําแหํงนี้ยังกํอให๎เกิดเรื่องราว ,
ตํานาน และบทเพลงตํางๆที่ทําให๎ผู๎คนหลงใหล เรือจะนําทํานผํานหน๎าผา  “ลอเรไล” อันเป็นตํานานของ
หญิงสาวที่ครําชีวิตผู๎คนที่เดินทางโดยเรือผํานแมํน้ําสายนี้จนเข๎าสูํ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียง
เพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได๎รับการดูแลรักษาอยํางดีเยี่ยม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บําย นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์(120ก.ม.) นําทําน
เข๎าชมภายใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์
แหํงเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิม
ขนานแท๎ สร๎างในปี 1248 ใช๎ เวลาสร๎างยาวนาน
มาราธอน 632 ปี จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ 
พร๎อมช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจน
สินค๎าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิดบนถนน Walking 
Street รอบมหาวิหาร นําท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
ดุสเซลดอร์ฟ”(45ก.ม.)นอกเหนือจากประวัติศาสตร์
นับแตํยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแหํง North Rhine-
Westphalia แหํงนี้ ยังเป็นศูนย์รวมการค๎า และเมือง
แฟช่ันของเยอรมัน นําท่านออกเดินทางสู่“เมืองดุสเซ
ลดอร์ฟ” นอกเหนือจากประวัติศาสตร์นับแตํยุคสมัยปี 
1100, เมืองหลวงแหํง North Rhine-Westphalia 
แหํงนี้ ยังเป็นศูนย์รวมการค๎า และเมืองแฟช่ันของ
เยอรมัน 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี3       ดุสเซลดอร์ฟ – กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (260ก.ม.) หมูํบ๎านกีธูร์น เป็นหมูํบ๎าน

ที่สวยงาม โดยความแปลกของหมูํบ๎านอยูํที่ไมํมีถนน
แม๎แตํสายเดียว แตํจะมีลําคลองล๎อมรอบเมืองโดย
การคมนาคมทั้งหมดยังใช๎ทางน้ํา โดยยานพาหนะ
หลักที่ ใช๎คือเรือ จนได๎รับฉายาววํา เวนิซ แหํง
เนเธอร์แลนด์ จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
โวเลนดัม” (140ก.ม.)หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" 
(The Pearl Of The Zuiderzee)เมืองโวเลนดัม
เป็นเมืองเกําทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ในอดีตเคย
เป็นเมืองทําที่สาํคัญ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มคีวามโดดเดํนในเรื่องของทําเรือและหมูํบ๎านชาวประมงรวม
ไปถึงลักษณะการแตํงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให๎
ทํานเดินเลํนชมเมืองตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” 

“ซานส์ สคันส์” (20ก.ม.) ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหัน
ลม และบ๎านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็น
เหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งที่รวมความเป็นฮอลแล 
นด์หลายอยํางเข๎าไว๎ด๎วยกัน บ๎านไม๎สีเขียวริมน้ํา 
สวนเล็กๆ หน๎าบ๎านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เกําแกํ กังหันลมสวย ๆ  แบบดั้งเดิม นอกจากกังหัน
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ลมแล๎วก็ยังมีรองเท๎าไม๎อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศ Nether  lands ให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชม
บรรยากาศอันสดช่ืนบริสุทธ์ิทํามกลางทุํงหญ๎า
เขียวขจี ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเลือกชมรองเท๎าไม๎
และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด
, ของประดับบ๎าน, ของใช๎ในครัวเรือนฯลฯนํา
ท่านออกเดินทางสู่ “อัมสเตอร์ดัม” (20ก.ม.) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์พร๎อมชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามระหวํางการเดินทาง ท๎องทุํงอันเขียวขจี 
สลับกับหมูํบ๎านทางชนบท ตลอดสองข๎างทาง 
เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) เริ่มกํอตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 
12 ปัจจุบันเป็นเมือง  ที่ใหญํที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742 ,000 คนชม
สภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน๎อยตัดไปมาทั่วเมืองอยํางเป็นระเบียบกวํา100สาย 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :  Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4       อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์  
 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทํานชม “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) เริ่มกํอตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 

12 ปัจจุบันเป็นเมือง  ที่ใหญํที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742 ,000 คนชม
สภาพเมืองที่มีคลองเลก็คลองน๎อยตัดไปมาทั่วเมืองอยํางเป็นระเบียบกวํา100สาย “ให้คณะได้เพลิดเพลินกับ
การล่องเรือหลังคากระจก” 
เรือจะลํองไปตามลําคลองของ
เ มื อ ง ที่ จ ะ ใ ห๎ ทํ า น ได๎ เ ห็ น
บ๎านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร๎าง
มาตั้งแตํศตวรรษที่ 17 ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็น
อาคารทรงแคบที่มีตะขออยูํ
ช้ันบนสุดของอาคารเอาไว๎ขน
เฟอร์นิเจอร์เข๎าบ๎านระหวําง
เส๎นทางลํองเรือผํานบ๎านเรือน
แพที่อยูํริมคลองที่มีอยูํมากถึง 
2,500 หลัง แล๎วไปชมเขตที่
เมืองที่ เกําแกํที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม นําเท่านเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได๎รับการยกยํองวําดีที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ชมข้ันตอน การ
คัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู๎ชํานาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนเพชรให๎เป็นอัญมณีที่มีคําที่สุด
สําหรับทํานที่ต๎องการเปน็เจา๎ของอญัมณีล้าํคํา  เลือกซื้อตามชอบใจพร๎อมใบการนัตี Certificate จากบริษัทฯ
ที่มีช่ือเสียง มีเวลาให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎า ภายในร๎านที่ทําด๎วยไม๎เป็นของที่ระลึกตํางๆ เชํนพวงกุญแจ , 
รองเท๎าไม๎, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นําคณะเดินทางเข๎าสูํ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญํใจกลางกรุง
อัมสเตอร์ดัม อิสระให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารตํางๆในสไตล์ยุโรป พร๎อมเลือก
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซล(200ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนย์กลาง

หรือเมืองหลวงอยํางไมํเป็นทางการของสหภาพยุโรป 
นําทํานถํายรูปคํู อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูป
อะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของ
กลุํมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 ผําน จากนั้นชม
บริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แหํงเบลเยี่ยม 
นําทํานชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณ์
ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุํมประเทศยุโรปเมื่อปี 
ค.ศ.1959 เข๎าสูํเขตเมืองเกําภายในบริเวณ “จตุรัส
กรองด์ปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกว๎างซึ่ง
ล๎อมรอบทั้งสี่ด๎านด๎วยตึกโบราณแตํละตึกล๎วนมี
ลวดลายปูนวิจิตรแต๎มทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก 
ทั้งศาลาวําการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจําเมือง, อาคาร
ของสมาคมอาชีพตํางๆ ฯลฯ ซึ่งจะทําสัญลักษณ์ไว๎
บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของ
ตัวเอง นําท่านชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อย
ยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์
เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมูํตึกตํางๆ อาทิ 
ศาลาวําการเมือง หมูํตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีต
เคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม 
และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค๎าในอดีต อิสระให๎ทํานเดินเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง อาทิ  ช๏อคโก
แล๏ตผ๎าลายลูกไม๎ เสื้อผ๎ารองเท๎ากระเป๋า ฯลฯ จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่อเวนิว หลุยส์ Avenue Louise 
เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซํ ในนครปารีส เต็มไปด๎วยร๎านค๎าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรปมีเวลาให๎ทํานเลือก
ซื้อสินค๎าตํางๆ ตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก 
พักท่ี :      Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5        กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ล่องเรือชมแม่นํ้าแซนน์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซึ่งเต็มไป

ด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกใน

การช้อปป้ิง  
บ่าย นํา ท่านออกเดินทางเข้าสู่  “มหานคร

ปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
ตั้งอยูํบนแมํน้ําแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว๎น อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวํา 2,000 ปี 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่ง
ของโลก และด๎วยอิทธิพลของการเมือง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่ง
ของโลก ระหวํางการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมูํบ๎านทางชนบทของฝรั่งเศส 1805 นําท่าน 
“ล่องเรือชมแม่นํ้าแซนน์” พร๎อมชมชมสถานที่สําคัญคํูบ๎านคํูเมืองสองฝั่งของแมํน้ําแซนน์ โบราณสถานและ
อาคารที่เกําแกํสร๎างด๎วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคําแกํการอนุรักษ์และสร๎างภาพให๎ปารีสโดดเดํนเป็น
มหานครที่งดงามแหํงหนึ่งของโลก อาทิเชํน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาวําการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะ
เซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซาน
เดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :     Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6       ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร   
 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทํานเดินทางเข๎าสูํ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและ

เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระ
หฤทัย  ที่สร๎างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่
อุทิศแดํชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงคราม
กับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเดํนเป็นสงําบนเนิน เขามองมาร์ต นํา
ทํานชมความงามของวิว สวยของปารีส จน
อาจกลําววํา เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแหํง
ประวัติศาสตร์ และ เนินแหํงความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แหํงนี้คือ ที่นัดพบ
ของศิลปินมาตั้งแตํศตวรรษที่ 19 ผลงาน
ศิลปะได๎มี การสร๎างสรรค์จากที่นี่เป็นจํานวนมาก อิสระให๎ทุกทํานได๎เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี
เซียง ในยํานมองมาร์ตตลอดสองข๎างทางจะเต็มไปด๎วยร๎านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให๎ทํานได๎เดินชม
บรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตํางๆ นําทํานชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la 
Concorde ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดย
กิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส นําท่านเดินทาง
สู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอ
ไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวง
ปารีส หอคอยโครงสร๎างเหล็กตั้งอยูํบนชองป์
เดอ มารส์ บริเวณแมํน้ําแซน ในกรุงปารีส 
หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส
ที่ เป็นที่ รู๎จักกันทั่วโลก ทั้ งยังเป็นหนึ่งใน
สิ่งกํอสร๎างที่มี ช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกด๎วย 
อิสระให๎ทํานเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” 
(Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวํา 2 กิโลเมตรที่รํมรื่นไปด๎ วยต๎นเมเปิ้ลตลอดสองข๎างทางและถือวํา
เป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe สัญลักษณ์แหํงชัยชนะที่

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
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จักรพรรดินโปเลียนให๎สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.180 นําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ 
ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสําอาง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร 
บําย จากน้ันนําท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie 

Lafayette  
คํ่า อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พักท่ี :     Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
วันท่ี7       ปารีส -  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 ได๎เวลานัดหมาย เดินทางเข๎าสูํสนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 
12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 931 
วันท่ี8       กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า

อันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

กําหนดการเดินทาง 
09-16 ก.ย.//16-23 ก.ย.//23-30 ก.ย.//30 ก.ย.-07 ต.ค. 
07-14 ต.ค.//14-21 ต.ค.//21-28 ต.ค.//28 ต.ค.-04 พ.ย. 
04-11 พ.ย.//11-18 พ.ย.//18-25 พ.ย.//25 พ.ย.-02 ธ.ค. 

02-09 ธ.ค.//09-16 ธ.ค. 2562  
เทศกาลขึ้นปีใหม่ 27 ธ.ค.-03 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 

( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
อัตราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 15,900 
07-14 ต.ค.//21-28 ต.ค. 62 54,900 54,900 54,900 15,900 

14-21 ต.ค. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 
28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 51,900 51,900 51,900 15,900 

พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,000 
ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 62,900 62,900 62,900 16,900 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 คําต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟริ์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกํอน-หลัง) 
 คํารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พรอ๎มคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนญุาตให๎คนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
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 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในยุโรปจะไมมํีเครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูํใน
แถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชุม
ตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรบัเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 คําอาหารทีร่ะบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถ่ินในแตํละประเทศ  
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวรผ์ู๎มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค๎วามรู๎และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คําประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %  
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดืม่และอาหารนอกเหนอืจากที่ระบุในรายการ  
 คําผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการ 3,500.-
) 

 คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมํได๎จัดให๎แกํทํานเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่
แฝงตัวเข๎ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข๎าห๎องพักสําหรับทุกทําน) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระเงินมัดจํา จํานวน 25,000 บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ์สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และคําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทําน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 
20 ทําน และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 20 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ 
ยินดคืีนเงินให๎ทั้งหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ 
และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เปน็แบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข๎า และออกประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 15 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทาง
ทํานได๎อยํางถูกต๎อง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทําน
จะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล 
และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด 
ทํานที่มีความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูต
ต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการพจิารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน 
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 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แม๎วําจะผาํนหรอืไมํผาํนการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทําน
ไมํผํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหัก
บางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํ
คํามัดจําต๋ัวตามจริงเทํานั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให๎ทํานเข๎าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควร
จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตี
มัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคําใช๎จําย ของมัดจําทั้งหมด    
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคําใช๎จําย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคําบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูํกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการค๎า เชํน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีช่ือผูเ๎ดินทาง อายุย๎อนหลงัไมํเกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ช่ือแตํละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ช่ือแตํละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให๎ตรง
กับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาทีท่ํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสอง
คน ต๎องมจีดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตําง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม๎วํา

ทํานจะถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคํารอ๎งใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํงกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงํเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม
ทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสงํเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซําอันเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเทีย่ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคําใช๎จํายที่เกดิข้ึนจริงและจะคืนให๎ทํานหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ๎ดินทางเป็น
หลัก 


