


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองโอเบอรอัมเมอรเกา	-	เมืองโฮเฮนชวาน
เกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เมือง	Kempten

พักที่	BIG	BOX
HOTEL
KEMPTEN	หรือ
เทียบเทา

3 ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	บานเกิดโมสารท
พักที่	AUSTRIA
TREND	MITTE
หรือเทียบเทา

4 เบิรชเทสกาเดน	-	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	หรือ	ทะเลสาบกษตัริย	-	อินส
บรูค	-	ถนนมาเรียเทเรซา	-	เสาอันนาซอยแล	-	หลังคาทองคํา

พักที่	PENZ
HOTEL	WEST
หรือเทียบเทา

5 เมืองวาดุซ	-	อินเทอรลาเกน
พักที่	City
Oberland	Hotel
หรือเทียบเทา

6 กรินเดอรวาล	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-
เลาเทิรนบรุนเนน	-	ปาดําแบล็คฟอเรสท	-	ทะเลสาบทิทิเซ

พักที่	HOFGUT
STERNEN
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

7 นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	สนามบินแฟรงคเฟิรต

8 สนามบินสุวรรณภูมิ



22.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย	(เคาเตอร	D	)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ัง
บนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูมิวนิค	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	924
06.45	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว	นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู	“เมือง	โอเบอรามาเกา”	“Oberammergau”	เมือง
เล็กๆ	ตัวเมืองยังงดงามดวยภาพเขียนสีบนผนังบานเรือนที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาทั่วทั้งเมืองมีรานรวงเล็กๆที่
จําหนายสินคาของที่ระลึกสําหรับศาสนิก	เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก
จากน่ันนําทานออกเดินทางมุงหนาสู	“เมืองโฮเฮนชวานเกา”	ในแควนบาวาเรียของเยอรมนี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําคณะทานเขาชมภายใน	“	ปราสาทนอยชวานชไตน”	ปราสาทที่ไดชื่อวาเป็นตนแบบการ

สรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด
สมควรแกเวลานําคณะลงจากปราสาท	จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	“เมืองเคมพเทิน

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร	/	หลังอาหารนําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่BIG	BOX	HOTEL	KEMPTEN	หรือเทียบเทา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา



โอเบอรอัมเมอรเกา	เป็นเมืองที่เป็นที่รูจักมากแหงหน่ึงในแควนบาวาเรียตอน
บนเพราะเป็นศูนยกลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังอยางลุฟเทิลมาลเลไร
ก็คงจะจริง	เพราะเดินผานบานหลังไหน	อาคารไหน	ลวนแตวาดภาพประกวด
ประขันกันไวอยางเต็มที่	แตละหลังอลังการงานสรางจริงๆ	จุดเดนที่สุดของ
เมืองเป็นโบสถคาทอลิชเชอรเคียเชอ	สีเหลืองออนที่มีโดมหัวหอมสีเขียวที่มอง
จากจุดใดของเมืองก็จะเห็น	ตลอดทางที่เราเดินไปรานคาสวนใหญมีสินคา
จําพวกของที่ระลึกที่ใชฝีมือทําจากไม

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

เมืองใหญที่สุดในภูมิภาคของแควนบา	วาเรีย	เชื่อกันวาเป็นที่ตั้งรกรากของ
ชาวเคลต	กอนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดย	ชาวโรมัน	ปัจจุบันเป็นชุมชนที่เกา
ที่สุดในเยอรมัน

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BIG	BOX	HOTEL	KEMPTEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสูเมืองซอลสเบิรกSalzburg	นําทานเดินทางตามเสนทางของภาพยนตรชื่อดัง“เดอะ

ซาวนออฟมิวสิก”	ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหวางทาง
แวะเที่ยวชมเมืองฮาลสตัดซHalstateริมฝ่ังทะเลสาบวูฟกังนําทานชมเมืองฮาลสตัดซใจกลางดินแดนแหง

เทพนิยาย	“ซาลสกัมแมรกูท”	มีพลอยเม็ดงามประดับอยูเชิงเขา	“ดัคชไตน”	ที่สูงตระหงานแผนดินทรง
คุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อิสระอาหารกลางวันเพื่อมีเวลาเดินเลนชมเมืองและชอปป้ิง

ชวงบาย
จากนัน้นําทานเขาสู	“เมืองซอลสเบิรก”เมืองที่มีขนาดใหญเป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย	เมืองแหงน้ี



อิสระอาหารกลางวันเพื่อมีเวลาเดินเลนชมเมืองและชอปป้ิง

เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาโรค	เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก	โวล
ฟกังกอมาเดอุส	โมสารท	(Wolfgang	AmadeusMozart)

และเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง	The	Sound	of	Music	และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเม่ือปี	ค.ศ.	1997	เดินขามสะพานแมน้ําซอลทอันงดงามมุงสู	เขต
เมืองเกาเพื่อถายรูปเป็นทีร่ะลึกกับบานของโมสารท
นําทานชมสถานที่ถายทําที่สําคัญๆที่ทานตองตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ตางๆเหลาน้ัน
นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองเพื่อใหไดสนุกสนานกับการจับจายใชสอยในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกชื่อดัง

มากมาย	ตลอดจนเทปเพลงและแผนซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองซอลสเบิรก”

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่AUSTRIA	TREND	MITTE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AUSTRIA	TREND	MITTE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชมเมือง	“เบิรชเทสกาเดน”	อดีตที่ตั้งของสํานักงานนาซีใหญ	ชม	“ทะเลสาบกษตัริย”	“Konigsee”

ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแหงหน่ึงของประเทศเยอรมนีในเขตเทือกเขาแอลป	ที่กําเนิดจากการละลายของกลา



เซียรบนยอดเขาตั้งแตยุคน้ําแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม…

บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทางตอสู	“	เมืองอินซบรูกซ”	เมืองทองเที่ยวในแควนทิโรล	แหงลุมแมน้ําอินนที่มีอายุกวา

800	ปี	อดีตเคยเป็นศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมัน	Via	Cuaudla	Augusta	ตั้งอยูใจกลางเทือกเขาแอลป
ซึ่งเป็นแหลงสกีเป็นที่รูจักกันดีของชาวยุโรป
นําคณะสู	“	ถนนมาเรียเทเรซา”	ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก	เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปป้ิง

สมัยใหม	ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ	“	เสาอันนาซอยแล”	(เสานักบุญแอนน)	ซึ่งตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงการถอน
กองกําลัง	ทหารบาวาเรีย	ออกไปจากเมือง
แลวเขาสู	“	ยานเมืองเกา”	ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเป็นอยางดี	อาคารบานเรือนที่มี

อารคเดคชั้นลางและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน	แสดงใหเห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย	และเรอเนส
ซองส
คณะชมสัญลักษณของเมือง	“	หลังคาทองคํา”	Golden	Roofที่สรางในปี	ค.ศ.1500	สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิ

เลี่ยนที่	1	หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว	และโรงแรมเกาแกประจําเมือง	โรงแรมโกลเดนเนอร
แอดเลอร

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่PENZ	HOTEL	WEST	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูในหุบเขาอันสวยงามของอุทยานแหงชาติ
เบิรชเทสกาเดน	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูในภูมิภาคเบิรชเทสกาเดนเนอร	แลนด
ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	ประมาณ	670	เมตร	โดยในอดีตเป็นหน่ึง
ในเสนทางการคาที่สําคัญของภูมิภาค

เป็นทะเลสาบในหุบเขา	อยูทางตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย	เยอรมนี
ใกลชายแดนประเทศ	ออสเตรีย	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	แปลตรงตัววา	King's
Lake	น้ําในทะเลสาบแหงน้ี	ถือวาเป็นน้ําทะเลสาบที่ใสที่สุด	และ	สะอาดที่สุด
ในเยอรมนี

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป



อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ถนนมาเรียเทเรซา	ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก	เชื่อมระหวางเขตเมือง
เกา	กับยานชอปป้ิงสมัยใหม

(เสานักบุญแอนน)	ซึ่งตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงการถอนกองกําลังทหารบาวาเรียอ
อกไปจากเมือง

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

	พักที่	PENZ	HOTEL	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“กรุงวาดุส”	เมืองหลวงของประเทศ	ลิกเตนสไตน	(เยอรมัน:	Liechtenstein)	หรือชื่อ

อยางเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตนเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกลอมรอบดวยเทือกเขาแอลปที่ไมมีทางออกสูทะเล
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู	“	เมืองอินเทอรลาเกน	”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด	ประเทศ

สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ
Thunersee	และ	Brienzersee

ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง	มีดพับ,	ช็อคโกแลต	ฯลฯ	และ
เดินเลน	ถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่City	Oberland	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

เมืองหลวงแหงรัฐอิสระลิคเคนสไตน	นําคณะเดินชมเมืองวาดูซเมืองนารักและ
มีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป	ตั้งอยูพรมแดนระหวางสวิส-ออสเตรียโดยอิง
ดานการเงินของประเทศสวิตเซอรืแลนดเป็นหลัก	เมืองเล็กๆแหงน้ีปกครอง
โดยราชวงศที่เกาแก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	พักที่	City	Oberland	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง
ฤดูใบไมรวง
พรอมนําคณะเปลีย่นบรรยากาศโดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหง

แอลป 	แลวเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค	”	รถไฟทีจ่ะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่
ชาวสวิสฯไดขุด	เจาะไวทีค่วามสูงถึง	3,464	เมตร
แลวนําคณะลงรถไฟ	ณ	“	สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	”	Top	of	Europe“	สถานีบน	“	ยอดเขาจุงเฟ

รา”	Jungfraujoch	ซึง่	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเทีย่วหลายๆคนบอกวาทีน่ี่สวยงาม
ดุจดินแดนแหงสวรรค
นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง	1,000ปี	Ice	Palace	ทีส่รางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร

พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ	จากนัน้ชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะทีล่านพลาโต	Plateau
และไมควรพลาดการสงโปสการดจากทีท่ําการไปรษณียทีสู่งทีสุ่ดในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant

ชวงบาย
นําคณะทานเดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top	of

Europe	เปลี่ยนรถไฟที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค”	เพื่อเดินทางสูสถานีสุดทาย	“สถานีเลเทอรบรุนเนน”
นําทานชมเมืองทิทิเช	ตั้งอยูในพื้นที่กลางป าดํา	หรือ	BLACK	FOREST	ปกคลุมไปดวยป าสนยืนตนนับหมื่นไร

ของประเทศเยอรมนี	โดยมี	ทะเลสาบทิทิเช	ที่โอบลอมไปดวยขุนเขา	และทิวป าสนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว	ทิทิเช
ยังเป็นตนกําเนิดของ	"นาฬิกากุกกู"	ที่มีชื่อเสียง...
นําทานชมทะเลสาบทิทิเซ	“LAKE	TITISEE”	สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด	ชม	ธรรมชาติที่สวยงามริม

ทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เป็นแหลงพักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี



จากน้ันชมนาฬิกากุกกู	สินคาพื้นเมือง	หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ	นาฬิกากุกกู	และงานไมแกะสลัก
ซึ่งเป็นสัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือนเป็นสัญลักษณของชาวป าดํา

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	อิสระตามอัธยาศัยในการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามคํ่าคืน
พักที	่HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

ถํ้ าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา



ปาดําแบล็คฟอเรสท	เหตุที่ไดชื่อน้ีกอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยาง
หนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา

อยูในเขตอุทยานแหงชาติป าดําหรือที่ใครๆเรียกวา	Black	Forest(เหตุที่ชื่อน้ี
กอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยางหนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา)	ซึ่งใน
เขตอุทยานมีหมูบานทิทิเซที่เงียบสงบตั้งอยูริมทะเลสาบและเป็นแหลงพักผอน
ตากอากาศชื่อดังของเยอรมันี	หมูบานน้ีเป็นตนกําเนิดของการทํานาฬิกากุกกู
ดวย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองแฟรงคเฟิรต”	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําไมนและเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงค

เฟิรตและธนาคารกลางยุโรป	เมืองน้ียังเป็นเมืองที่รํ่ ารวยที่สุดในกลุมสหภาพ
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานชมเมือง	“แฟรงคเฟิรท”	เป็นเมืองที่มีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษตัริย

และจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก	ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็น
สถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที	5
ชมจัตุรัสโรเมอร	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	ศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอ
หากมีเวลาใหทานชอปป้ิง***อิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	อาทิเชน	Louis	Vuitton	,

Chanel	ฯลฯ***
ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติแฟรงคเฟิรต	ใหทานไดมีเวลาในการทําภาษี

กอนขึน้เครื่องเดินทางกลับ

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
นําทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติแฟรงคเฟิรต	ใหทานไดมีเวลาในการทําภาษีกอนขึน้เครื่องเดิน

ทางกลับ
20.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	923

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
หากมีเวลาใหทานชอปป้ิง***อิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	อาทิเชน	Louis	Vuitton	,	Chanel

ฯลฯ***

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

13.35	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ

2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	25	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
8.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋
ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
10.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	35,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-มิวนิค//แฟรงคเฟิรท-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม

5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	12	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน

ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง



เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

**	กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซาของ
ทาน	**
**	ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาที	่**
โปรแกรมการเดินทางอาเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชาอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
ทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		40	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาล
และกรุปทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือ	กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได

2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	35	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	10,000	บาท			

3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		50	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		20	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


