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( กรณุาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาหเ์พ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.30 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาร์

เตอร์ สายการบินไทย (เคาเตอร ์A – B) พรอ้มเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต โดย สายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 920 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)   แฟรงคเ์ฟิรต์ – รเูดสฮารม์ อมั ไรน์ – บ็อบพารด์ - เซนตก์อร ์– โคโลจญน ์

                                         ดุสเซลดอรฟ์  

05.55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติ แฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ Rüdesheim am Rhein 

(60ก.ม.) เมืองโรแมนติกแหง่แมน่ ้าไรน์ รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ เต็มไปดว้ยเสน่หข์องความเป็นเมืองเกา่ เรียงราย

ดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านไวน์ และ

ภตัตาคารท่ีตกแตง่ประดบัประดาอย่าง

สวยงาม ดึงดูดนักทอ่งเท่ียวใหม้าเยือนไม่

ขาดสาย มีอาคารก่ึงไมซุ้งไมท่ี้เกา่แกแ่ละ

สวยงามของเมือง น าทา่นเดินทางสูเ่มือง 

“บ็อบพารด์” (45 ก.ม.) Boppard เมือง

แสนสวยริมฝั่งแมน่ ้าไรน์ ซ่ึงนอกจากมี

ทศันียภาพท่ีสวยงามอนัเป่ียมสเนหแ์ลว้ 

บ็อบผาดยงัมีช่ือเสียงในดา้นวฒันธรรม

ประจ าทอ้งถ่ิน มีเวลาใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ

อนัสวยงามของแมน่ ้าไรน์ และซ้ือของท่ี

ระลึกพ้ืนเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ท่ีเปิด

ไวน์, ของท่ีระลึกน่ารักๆประดบับา้น ฯลฯ 

จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ท่า เ รือ  

“น าทา่นลอ่งเรือน าเท่ียวทนัสมยัชมความ

สวยงามสองฝากฝั่ ง แม่น ้ าไรน์” ท่ีมี

เ ร่ื องราวของปราสาทต่า งๆ เก่าแก่

มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุค

โรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ตา่งๆท่ียงัคงมี

มนตเ์สน่หอ์ยา่งไมเ่ส่ือมคลาย แมน่ ้าแหง่

น้ียงักอ่ใหเ้กิดเร่ืองราว ,ต านาน และบทเพลงตา่งๆท่ีท าใหผู้ค้นหลงใหล เรือจะน าทา่นผา่นหนา้ผา “ลอเรไล” 

อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผา่นแมน่ ้าสายน้ีจนเขา้สู ่ “เขตเซนตก์อร”์ เมือง

เล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดร้ับการดูแลรักษาอยา่งดีเย่ียม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลจญน์ (120ก.ม.) น าท่านเขา้ชมภายใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” 

สัญลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหา

วิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้สรา้งในปี 

1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 

ปี จากนั้นเดินเ ท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ 

พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ,ของท่ีระลึก 

ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด

บนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร 

น าท่านออกเ ดินทาง สู่  “ เ มืองดุส เซ

ลดอ ร์ฟ ” ( 4 5 ก . ม . ) น อ ก เ ห นื อ จ า ก

ประวติัศาสตร์นับแตยุ่คสมยัปี 1100, เมือง

หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่ง

น้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชั่น

ของเยอรมนั น าทา่นออกเดินทางสู่“เมือง

ดุ ส เ ซ ล ด อ ร์ ฟ ”  น อ ก เ ห นื อ จ า ก

ประวติัศาสตร์นับแตยุ่คสมยัปี 1100, เมือง

หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่ง

น้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชั่น

ของเยอรมนั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3)   ดุสเซลดอรฟ์ – กีธรูน์ – โวเลนดมั - ซานส ์สคนัส ์- อมัสเตอรด์มั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าทา่นออกจากเดินทางสู่ หมู่บา้นไรถ้นนหมู่บา้นกีธูรน์ (Giethoorn) (260ก.ม.) หมูบ่า้นกีธูร์น เป็น

หมู่บา้นท่ีสวยงาม โดยความแปลกของ

หมูบ่า้นอยูท่ี่ไมมี่ถนนแมแ้ตส่ายเดียว แตจ่ะ

มีล าคลองลอ้มรอบเมืองโดยการคมนาคม

ทัง้หมดยงัใชท้างน ้า โดยยานพาหนะหลกัท่ี

ใชคื้อเรือ จนไดร้ับฉายาวว่า เวนิซ แห่ง

เนเธอร์แลนด ์จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู่ 

“เมืองโวเลนดมั” (140ก.ม.)หรือ "ไข่มุก

แห่งซุย เดอร์ ซี "  (The Pearl Of The 

Zuiderzee)เมืองโวเลนดมัเป็นเมืองเกา่ทาง

ต อ น เ ห นื อ อี ก เ มื อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอร์แลนด ์เป็นเมืองชายฝั่งทะเลท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเดน่

ในเร่ืองของทา่เรือและหมูบ่า้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแตง่กายในแบบดัง้เดิมของชาวดตัชม์ากท่ีสุดอีก

เมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้นกงัหนัลม” “ซานส ์สคนัส”์ (20ก.ม.) ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหันลม และ

บา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแล นดห์ลายอยา่งเขา้ไว ้

ดว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้า สวนเล็กๆ หน้าบา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กงัหัน  ลมเกา่แก ่กงัหันลมสวย ๆ แบบ
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ดัง้เดิม นอกจากกงัหนัลมแลว้ก็ยงัมีรองเทา้

ไม ้อีก  ท่ี เ ป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

Nether  lands ให ้ท่านได ้เ ดิน เ ท่ียวชม

บรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิทา่มกลางทุง่

หญา้เขียวขจี ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม

รองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพ้ืนเมือง อาทิ 

เนยแข็งนานาชนิด, ของประดบับา้น, ของ

ใชใ้นครัวเรือนฯลฯน าทา่นออกเดินทางสู่ 

“อัมสเตอร์ด ัม” (20ก.ม. )  ประเทศ

เนเธอร์แลนดพ์รอ้มชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

ระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี 

สลบักบัหมูบ่า้นทางชนบท ตลอดสองขา้ง

ทาง เ ดินทางถึง  “กรุงอัมสเตอร์ด ัม” 

ตัง้อยู ่ริมฝั่ งแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิม

ก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษ ท่ี  12 

ปั จ จุ บ ัน เ ป็ น เ มื อ ง   ท่ี ใ หญ่ ท่ี สุ ดของ

เนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมือง

ประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมี

คลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :  Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  (4)   อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามสส์แควร ์- กรุงบรสัเซลส ์- อะโตเม่ียม  

                                      จตัุรสักรองดป์ลาซ – แมเนเกนพิส 

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
น าทา่นชม “กรุงอมัสเตอรด์มั” ตัง้อยู่ริมฝั่งแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมกอ่ตัง้ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 

12 ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญท่ี่สุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพ

เมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย “ใหค้ณะไดเ้พลิดเพลินกบัการ

ล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไป

ตามล าคลองของเมืองท่ีจะใหท้า่นไดเ้ห็น

บา้นเรือนแบบชาวดชัต์ท่ีสร้างมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะ

เป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยูช่ ัน้บนสุด

ของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น

ระหวา่งเสน้ทางลอ่งเรือผา่นบา้นเรือนแพท่ี

อยูริ่มคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แลว้

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/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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ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เกา่แกท่ี่สุดของกรุง

อมัสเตอร์ดมั น าเทา่นเขา้ชม “สถาบนั

เจียระไนเพชร Coster Diamond” 

อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ

เนเธอร์แลนดไ์ดร้ับการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุด

แห่งห น่ึงของโลก ชมข ั้นตอน การ

คดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู ้

ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไน

เพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับ

ทา่นท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล า้คา่  

เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี 

Certificate จากบริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง มี

เวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายใน

ร้านท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกต่างๆ 

เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม ,้ ภาพวาด, 

ของท่ีระลึก ฯลฯ น าคณะเดินทางเขา้สู่ 

“ดามสส์แควร”์ จตุัรัสใหญใ่จกลางกรุง

อมัสเตอร์ดมั อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารตา่งๆในสไตลยุ์โรป พรอ้มเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงบรสัเซล(200ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนยก์ลาง

หรือเมืองหลวงอยา่งไมเ่ป็นทางการของสหภาพยุโรป  น าทา่นถา่ยรูปคู ่อะตอมเม่ียม ประติมากรรมรูป

อะตอมมหึมา สญัลกัษณ์จากการรวมตวัครั้งแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 ผา่น จากนั้นชม

บริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษัตริยแ์ห่งเบลเย่ียม น าทา่นชมประติมากรรม “อะโตเม่ียม” สญัลกัษณ์

ของการรวมตวัครั้งแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 เขา้สู่เขตเมืองเกา่ภายในบริเวณ “จตุรสั

กรองดป์ลาซ” สมัผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทัง้ส่ีดา้นดว้ยตึกโบราณแตล่ะตึกลว้นมีลวดลาย

ปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตลบ์าร็อก ทัง้ศาลาวา่การเมือง ,พิพิธภณัฑป์ระจ าเมือง, อาคารของสมาคม

อาชีพตา่งๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์ไวบ้นจั่วหรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง น าท่าน

ชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรสัเซลล์ ชมจตัุรสัแกรนดเ์พลซ

(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมูตึ่กตา่งๆ อาทิ ศาลาวา่การเมือง หมูตึ่กกริลเฮาส ์ซ่ึงครั้งหน่ึงในอดีตเคย

เป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษัตริยเ์บลเย่ียม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 

อิสระใหท้า่นเดินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ชอ๊คโกแลต๊ผา้ลายลูกไม ้ เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ จากนั้น

น าท่านเดินทางเขา้สู่ อเวนิว หลุยส ์Avenue Louise เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซ ่ในนครปารีส เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยุโรปมีเวลาใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

พกัท่ี :       Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)   กรงุบรสัเซลส ์– LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์  

เชา้         บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 น าทา่นออกเดินทางสู่ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทตท่ี์ใหญท่ี่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซ่ึงเต็มไปดว้ย

สินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมาย  

เท่ียง        อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

บ่าย น าทา่นออกเดินทางเขา้สู ่“มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซนน์ บริเวณตอน

เหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ 

อีล-เดอ-ฟรองซ ์จากการตัง้ถ่ินฐานมากวา่ 

2 ,000 ปี  ปัจจุบ ันกรุงปา รีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้า

สมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ระหวา่งการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม

ของหมูบ่า้นทางชนบทของฝรั่งเศส 1805 น า

ทา่น “ลอ่งเรือชมแมน่ ้าแซนน์” พร้อมชมชม

สถานท่ีส าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองสองฝั่งของแมน่ ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเกา่แกส่รา้งดว้ยศิลปะแบบเรอ

เนสซองส ์ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแหง่หน่ึงของโลก อาทิเชน่ 

หอไอเฟล , พิพิธภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดาม , 

พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาล้ีด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :     Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)   ปารีส – ย่านมองมารต์ – มหาวิหารซาเครเกอร ์- จตุรสัทรอคาเดโร  - Duty Free 

                                        ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม – หา้งลาฟาแยต 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ “ย่านมองมารต์” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและ

เป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-

เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระ

หฤทยั  ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแดช่าว

ฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบ

ตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-

Byzantine สีขาวสวยเดน่เป็นสงา่บนเนิน เขามองมาร์ต 

น าทา่นชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกลา่ว

วา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ 

เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทัง้หลาย ณ ท่ีแห่งน้ี

คือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 ผลงาน

ศิลปะไดมี้ การสรา้งสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระ

ใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง 

ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้าน

กาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศ 

และเ ลือก ซ้ือของ ท่ีร ะ ลึ ก ต่า ง ๆ  น าท่านชมลาน

ประวัติศาสตร์  “ จัตุร ัสคองคอร์ด” Place de la 

Concorde ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวั

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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เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส น าทา่นเดินทางสูบ่ริเวณ จตุรสัทรอคาเดโร ซ่ึง

เป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชองป์เดอ 

มารส ์บริเวณแมน่ ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ทัง้ยงั

เป็นหน่ึงในส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นชมถนนแหง่แฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืน

ไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชยั”  Arc de 

Triomphe สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนใหส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ.180 น าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ  น ้าหอม เส้ือผา้

กระเป๋า เคร่ืองส าอาง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie 

Lafayette  

ค า่ อิสระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 

พกัท่ี :     Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (7)   ปารีส -  กรุงเทพฯ 

เชา้             บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 ไดเ้วลานัดหมาย เดินทางเขา้สูส่นามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 931 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)   กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู / โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ

,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางใน

ขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยไดม้อบหมายให ้หวัหน้าทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มีอ านาจ

ตดัสินใจ ณ ขณะนัน้ทัง้น้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางชว่ง 
 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัทา่นเดียว / หอ้ง 

จา่ยเพ่ิม 

 

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 

ตอ้งการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 

 คา่รถปรบัอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียวใหค้วามรูแ้ละคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า(ทางบริษทัฯคิด

ค่าบริการ 3,500.-) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ

ท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกทา่น) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  

 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระเงินมดัจ า จ านวน 30,000 บาท กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสือ

เดินทาง Passport  มายงับริษัท และคา่ใชจ้า่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะ

ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง 



ทวัร์ เยอรมนี-เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ ยม-ฝรั่งเศส 8 วนั TG_WC_MM 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เม่ือไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 20 ทา่น และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

• ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ  25 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบ

รบัจากทางสถานทตู เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกั

ท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวี

ซา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึง

ทางทา่นจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท

คอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผู ้

ก  าหนด ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ี

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความ

สะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ี

เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่

ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซา่ 

หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีทา่น

ตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อก

ตัว๋ทา่นจะเสียแตค่า่มดัจ าตัว๋ตามจริงเทา่นั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะต ้องโดนคา่มดั

จ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100 % 

ในทนัที ทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้าย

ทัง้หมด 100 % 

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ

ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั - คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้ง

การนัตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทน

ในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย ของมดัจ าทัง้หมด    

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  25 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 
 

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนขอวีซ่า VISA     (ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทตูเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รปู ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต 

*ขา้ราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจากตน้สงักดั หนังสือรบัรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออม

ทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทัง้น้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่าน

สมบรูณท่์สุด)  

* หนงัสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้

ช่ือแตล่ะสถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีทา่นจะใชย่ื้นวีซา่ (ใชเ้วลาด าเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบรูณ ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทัง้

สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

 หากสถานทตูมีการเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมายและโปรด

แตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  



ทวัร์ เยอรมนี-เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ ยม-ฝรั่งเศส 8 วนั TG_WC_MM 

 ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืน

ขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัร์ออก

เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


