


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินออรลี	-	มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-
เมืองดิจอง

พักที่
MERCURE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-
หอไอเฟล	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	ลองเรือ	-	แมน้ําแซนน	-	เมืองดิจอง

พักที่
HOLIDAY
EXPRESS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองแองเกิลเบิรก	-	ยอดเขาทิตลิส	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-
สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	แมนํารอยส

พักที่	IBIS
STYLES
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองไฮเดลเบิรก	-	สะพานเกาขามแมน้ําเน็กคาร	-	ปราสาทไฮเดลเบิรก	-
นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	โบสถเซนตปอล	-	เมืองโคโลญ	-	มหาวิ
หารโคโลญจน

พักที่
MERCURE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	รองเทาไม	-
เมืองโวเลนดัม	-	เรดไรทสตรีท

พักที่
DORINT
AIRPORT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	สวนเคอเคนฮอฟ	-	สนามบินสคิป
โพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

10	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿63,888
฿58,888 ฿62,888	฿57,888 ฿60,888	฿55,888 ฿8,500

13	เม.ย.	61	-	20	เม.ย.	61 ฿63,888
฿58,888 ฿62,888	฿57,888 ฿60,888	฿55,888 ฿8,500



ชวงคํ่า
18.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	(EK)

เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารที่น่ังกอนขึน้เครื่อง
21.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดยเทีย่วบินที	่EK371	/	EK73

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
*.*.*.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินดูไบ	*.*.*.
09.30	น.	(เวลาทองถิ่น)	ถึง	สนามบินออรีย	เมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	พระราชวังแวรซายส	เพื่อเขาชมพระราชวังที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	พระราชวังแวร-

ซายสอยูหางจากจุดศูนยกลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง	20	ก.ม.
นําทานเขาชมความงดงามของหองตางๆ	อาทิ	หองอพอลโล	หองฮอลลออฟมิลเลอร	ใหทานชมสวน

พฤกษชาติของพระราชวัง	ซึ่งจัดตกแตงไดอยางงดงามตระการตา	อิสระใหทานถายภาพเป็นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู	มหานครปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
ใหทานไดเลือกซื้อ	สินคาปลอดภาษี	มากมาย	อาทิ	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	เมืองดีจอง	ระหวางทางพักผอนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
*.*.*.	อิสระอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงไดอยางเต็มที	่*.*.*.
ทีพ่ัก	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ตั้งอยูที่ทางตอนใต	หางจากเมืองประมาณ	14	กิโลเมตร	รองรับเที่ยวบิน
ภายในประเทศ	เที่ยวบินจากยุโรปและเที่ยวบินตนทุนตํ่า

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานผานชม	จัตุรัสคองคอรด	ลานประหารพระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอังตัวเนต,	ชื่นชมกับถนน

ชองป เอลิเซ,	ประตูชัย,	ถายภาพกับหอไอเฟล	บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร	ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด
ชมความสวยงามของนครปารีสดวยการ	ลองเรือบาโตมูซ
ทานจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังและสะพานที่ทอดตัวขามลําน้ําแซนด	สะพานอเล็กซานเดอร-

หอไอเฟล-โบสถนอรทเธอดาม-พิพิธภัณฑลุฟว-	กับบรรยากาศสุดโรแมนติค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางสู	เมืองดีจอง	เมืองหลวงของแควนเบอรกันดี	อีกทั้งยังเป็นแหลงผลิตไวนและโรงงานทํา

เนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกดวย
นําทานน่ังรถผาน	ยานเมืองเกา	ที่มีตึกรามบานชองสวยงามคลาสสิค

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	HOLIDAY	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



จัตุรัสทรอคคาเดโร	อยูกลางกรุงปารีส	เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล
สามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน	เชิญเดินเลนชมบริเวณ
ลานจัตุรัสคองคอรด	ออกแบบโดยเลอโนตร	สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14	เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส	เพราะสามารถเดิน
เที่ยวชมสถานที่นาสนใจรอบๆ	ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคา
แบรนดเนมดวย

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

เป็นแมน้ําแหงชาติฝรั่งเศส	เป็นเอกลักษณที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่ง
ใหญของชาวฝรั่งเศส	มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตร
รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง	และลาสุดก็เป็น	scene	ของหนังโดงดัง
เรื่อง	Da	Vinci	Code	แมน้ําเซนมีตนกําเนิดจาก	แถบเทือกเขาแอลป	(Alps)
ไหลมารวมกับแมน้ําสาขาหลายสายกอนจะไหลผานเมืองปารีส	เป็นสายใย
แหงชีวิตของชาวฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองแองเกิ้ลเบิรก	เมืองที่สวยงามที่ลอมรอบไปดวยเทือกเขาแอลป	ใหทานไดชมความ

สวยงามของตัวเมือง
ทานใดตองการนัง่กระเชาไฟฟ าสู	ยอดเขาทิตลิต	ซึง่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล	10,000	ฟีต

กรุณาติดตอหัวหนาทัวร	(คาขึ้นยอดเขาไมรวมในคาทัวร	เริม่ตน	32CHF	–	ยอดเขา	=	92CHF)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



ออกเดินทางสู	เมืองลูเซิรน	(LUCERNE)	เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯแตยัง
รักษาสภาพแวดลอมไวไดเป็นอยางดี
นําทานถายรูปกับ	อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา	สัญลักษณแหงความกลาหาญ	ซื่อสัตย	และเสียสละ

ที่ถูกสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวิต	จากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส
ชม	สะพานคาเปล	(KAPELLBRUCKE)	ซึ่งเป็นสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมน้ํา	“รุซซ”

(REUSS)	อายุเกาแกกวา	400	ปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส	ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึง
ประวัติศาสตรของประเทศไดเป็นอยางดี	สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยางมากใน	ค.ศ.	1993	แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงที่มีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง	เชน	บุคเคอเรอร,	กือเบอลิน,	เอ็มบาสซี่	ราน

ขายของที่ระลึกรานช็อคโกแล็ตและชอปป้ิงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	IBIS	STYLES	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นนครที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี	เอาก
สบูรกเป็นเมืองวิทยาลัยและเป็นที่ตั้งของที่ทําการบริหารของเขตการปกครอง
สวาเบีย

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง



เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IBIS	STYLES	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(HEIDELBERG)	เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแมน้ําเนคการไหลผาน
นําทานชมยานเมืองเกา	สะพานเกาขามแมน้ําเน็คการ	ทานสามารถที่จะไดถายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิรก

จากตัวสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางสู	เมืองแฟรงคเฟิรท	(FRANKFURT)	ศูนยกลางเศรษฐกิจการเงิน	การธนาคาร	ใหทานได

ถายรูป	บริเวณยานเมืองเกา	อาคารโรเมอร,	โบสถเซ็นตปอลด
นําทานเดินทางสู	เมืองโคโลญจน	(KOLN)	เมืองน้ําหอมโคโลญจน	4711	ใหทานไดถายรูปกับ	มหาวิหาร

แหงโคโลญจน	อันยิ่งใหญ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ที่พัก	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

ทอดขามแมน้ําเน็กคาร	สามารถมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิรกที่สรางขึน้อยูบน
เชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร

ปอมปราการยุคกลางที่แข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษที่สิบสาม
โครงสรางปอมสวนใหญยังคงตั้งตระหงานอยู	แมวาจะเผชิญกับไฟไหม	ฟาผา
และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ	ในอดีตที่น่ีมีทั้งแขกผูมาเยือน	นักโทษ
และผูมีเกียรติ	สวนของปราสาท	สรางขึน้ในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก	มีความ
สวยงามอยางยิ่ง	และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ไดรับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปวา
เป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

อาคารแหงน้ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมหาวิหารแฟรงกเฟิรตอันเกาแก	ซึ่ง
ครั้งหน่ึงเคยใชเป็นสถานที่ในพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิ
แหงอาณาจักรโรมันอันศักดสิทธิม์านานหลายศตวรรษ



เมืองโคโลญจนเป็นที่มาของน้ําหอมชนิดหน่ึงที่เรียกวาออดิโคโลญจน	ทั้งน้ี
เพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี	เสนหของโคโลญจนที่พิเศษสุดกวา
เมืองใด	ๆ	ในเยอรมนีคือ	เทศกาลคานิวาล	เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันที่	11	เดือน
11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปี	แลวจะดําเนินตอไปจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ	ชวงเวลาดังกลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี	วง
โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก	ในเมืองโคโลญ	เป็นสถานที่ประทับของอารชบิชอป
แหงโคโลญ	สถานที่น่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน	นิกายเยอรมัน
คาทอลิก	สถานที่แหงสรางขึน้มาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหา
กษตัริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษตัริยไว
ณ	ที่แหงน้ีดวย	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงน้ี	มีผูเยี่ยม
ชมราวๆ	20,000	คนตอวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	กรุงอัมสเตอรดัม	ประเทศเนเธอรแลนด	หรือประเทศที่แผนดินตํ่ า	ซึ่งพื้นดินตํ่ า

กวาระดับน้ําทะเล	และสรางเมืองโดยการทําเขื่อนกั้นน้ําตั้งแตสมัยโบราณ	และเป็นเมืองหลวงของเนเธอรแลนด
ซึ่งอัมสเตอรดัม	จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา	70	เกาะ	เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้ง
สิ้นถึง	80	กิโลเมตร	มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา	1,000	สะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ซานสคาน	หมูบานกังหันลม	ใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณของเนเธอรแลนด
ชมโรงงานรองเทาไม	โรงงานทําชีส	ที่มีชื่อเสียง
ชม	หมูบานชาวประมง	โวเลนดัม	ถายรูปกับหมูบานอันสวยงามริมทะเลเหนือ
นําทานเดินเลนบริเวณ	ยานเรดไรทสตรีท	ซึ่งเป็นยานการคาเพศพาณิชแตถูกกฎหมาย	คลายๆกับแหลง

พัฒพงษที่กรุงเทพฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ที่พัก	DORINT	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

โรงงานรองเทาไม	เป็นโรงงานที่ผลิตรองเทาจากไมพลับเพลา	ที่ใชมาตั้งแต
สมัยโบราณ	เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็นประเทศอยูในเขต
ที่จัดไดวามีความชื้นสูง	ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาที่มีประสิทธิภาพกัน
ความชื้นไดสูง	และรองเทาไมน่ียังมีอายุการใชงานที่นานอีกดวย	ที่น่ียังมี
รองเทาที่ทําขายหากทานใดตองการซื้อเป็นที่ระลึกกอสามารถซื้อได	มีหลายสี
หลายลวดลาย	และหลายขนาด	หากทานใดประสงคอยากไดพวงกุญแจเป็นที่
ระลึกหรือของฝากแกญาติที่บานก็มีอีกเชนกัน

เมืองโวเลนดัม	หรือบางครั้งมักถูกเรียกวา	"ไขมุกแหงซุยเดอร	ซี"	เมืองโวเลน
ดัม	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศเนเธอรแลนด	เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
ทา	เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก	รวมไปถึงลักษณะการแตงกายใน
แบบดั้งเดิมของชาวดัตช

เป็นยานที่ประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน	และเป็นยานที่โสเภณี
ประกอบอาชีพไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด	จะมีการโชวสิ้นคาทาง
หนาตางรานโดยเปิดไฟนีออนเอาไว	โดยทางเมืองไดเขาซื้ออาคารหลายแหง
ซึ่งเคยใชเป็นสถานบริการ	โดยมีเจตนาที่จะปิดหนาตางโชวสินคาเหลาน้ี	และ
ซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน,	การคามนุษย	และอาชญากรรมชนิดมี
การจัดองคกรตางๆ	โสเภณีหรือผูหญิงอาชีพพิเศษในเมือง	ไอโฮเวิรน”ของ
เนเธอรแลนด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	DORINT	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ลองเรือกระจก	ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม	ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยูอยาง

ใกลชิด
จากน้ันนําทานสู	สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	ชมการสาธิตการเจียระไน

เพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก
*.*.*.	อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	*.*.*.
การเขาชมสวนเคอเคนฮอฟ	(สวนดอกไมทิวลิป)	หน่ึงปีจะจัดหน่ึงครัง้	จะเริม่จัดงานตัง้แตวันที	่22



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	

March	–	13	May	2018

นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เดินทางกลับ
21.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่EK150	/	EK372

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	ดวยทิวลิปที่มีมากกวา	7	ลานตนในแตละ
ปี	รวมทั้งไมหัวอื่นๆ	เชน	ลิลลี่	แดฟโฟดิล	นาซิสซัส	และไฮยาซินธ	จะออกดอก
บานสะพรั่งดูละลานตา	สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม	ประกอบไปดวย
ตนไมนอยใหญอันเกาแก	มีทางเดินอันรมรื่น	มีงานประติมากรรมประดับสวน
อยูเป็นระยะ	มีสระน้ําและน้ําพุ	มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ	เกี่ยวกับดอกไม
มากมาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
*.*.*.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินดูไบ	*.*.*.
18.55	น.	(เวลาทองถิ่น)	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทัง้ในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศ	ไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
6.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
7.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
8.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด
10.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ	ที่น้ี
11.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผล
ประโยชนและ	ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก

เกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดิน
ทางเป็นสวนใหญ)
13.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานทีมี่ครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความ

ปลอดภัย	/	เวนมีใบรับรองแพทย)
14.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานทีมี่เด็กทารกอายุตํ่ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณา

แจงบริษทัฯ	กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน)	ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวน
ผูเดินทางทานอื่น
15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ

สรุปรวมกัน)
16.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ	ยืนยันการเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได
17.	ใน1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ

งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน



1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระคามัดจํา	ทานภายใน	3	วันนับจากวัน
จอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
2.	ชําระสวนทีเ่หลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับ

อากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยาย
เมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ	(เทาน้ัน)
8.	คามัคคุเทศก	(ไกดคนไทย)	ของบริษทัฯ	ดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	กก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจาก
โรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
5.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ
6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7.	คาวีซาประเทศฝรัง่เศส	ทานละ	4,500.-บาท	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทาน

ใดไมสามารถมาตามกําหนดได	กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ	500.-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบเทานัน้)
8.	คาทิปคนขับรถยุโรป	(โดยมาตรฐานทานละ	12	ยูโร)
9.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	ทานละ	20	ยูโร)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	355.-บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	420.-บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]เทาน้ัน

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ



ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได	(กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ	500.-	บาท
ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝรัง่เศส	
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	10-15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา	TLS	Contact	(สาทรซิตี้)

เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด	ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา
ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
•ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคา	Fast	Track	เพิม่เติมอีก	ทานละ
2,600	บาท	
หมายเหตุ	:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทาน้ัน	โดยการยื่นเป็นหมู
คณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไมสามารถ
ไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(Premium)	ดังน้ี
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	กวาง	1.5	x	สูง	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	หาม

สวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)	(ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบน
ถึงขางประมาณ	3ซม.)
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง	ยอน
หลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7
วัน	กอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสายเลือด
เดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร
ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีฝากประจํา	และบัญชียอดติดลบ**
4.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน	(DBD)	ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา	(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย



-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี	passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลี่ยนแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึน้ราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง
(Triple	Room)	อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทานอาจจะไมไดเลย	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยก
หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัฯ	ไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	3,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสามารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจาย

ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ



เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯ	กําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	
8.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	
9.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด	
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


