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โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – นําพุเทรว ี

บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค 

วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 

ช้อปปิง – กรินเดลวาลด์ – นังรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํานําแข็ง ,  ปี 

ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเทียวชมเมือง - ดีจอง - นงัรถไฟ TGV 

ปารีส - ล่องเรือแม่นําแซนน์ - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ขึนชมวิวบนหอไอเฟล ชัน   

มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free  ช้อปปิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต   
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กาํหนดการเดินทาง 

-  มี.ค.// -  มี.ค.// -  เม.ย.// -  พ.ค.// -  พ.ค.// 

-  มิ.ย.// -  มิ.ย.  

(กรุณาสํารองทีนังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือความสะดวกในการยืนวซ่ีา) 
 

วนัที         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีนงับนเครือง 

วนัที         โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  

 เขตเมืองเก่า – นําพเุทรว ี– บันไดสเปน – ปิซ่า         

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 944 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี 

ตงัอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์

ยาวนานมากกว่า ,  ปี นาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ 

“ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐ

อิสระทีเล็กทีสุดในโลก ” นาํคณะท่านเขา้ชมภายใน

ของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิในการ

งดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี 

มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึงไม่อาจเข้าชมได้ หรือใน

กรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพือไม่ให้เป็น

ผลกระทบกับรายการท่องเทียวอืนๆในโปรแกรมทัวร์) ซึงเป็นสิงก่อสร้างทีใหญ่และสําคญัทีสุดในนครรัฐ

วาติกัน เป็นสถานทีศกัดิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกทีมีขนาด “ ใหญ่ทีสุดในโลก ” ไดรั้บการ

ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําคณะเข้าสู่

ภายในมหาวิหารซึงประดบัประดาไปด้วยงานศิลปะ

ชินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูป

แกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซู

เจ้าไวบ้นตกั จากนันรถโค้ชแล่นผ่านสถานทีสําคัญ

ต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุง

โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที

ยิงใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ 
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สถานทีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที 2 ” ซึง

ไดชื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีมาของ “ถนนทุก

สายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนนัชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ  “โรมันฟอรัม” ให้

คณะไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม”  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬา

กลางแจง้ขนาดใหญ่ทีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตงัอยูใ่จกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่

ทีสุดเท่าทีเคยมีการสร้างขึนมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงาม

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมความสวยงามของ “นําพุเทรวี” ซึงเป็นอีก

หนึงสัญลักษณ์ของกรุงโรม นําพุแห่งนี เริมเป็นที

รู้จกัและมีชือเสียงจากภาพยนตร์เรือง " Three Coins 

in the Fountain " นักท่องเทียวทีได้เดินทางมาเยียม

ชมนาํพุแห่งนีมีความเชือกนัว่า การโยนเหรียญลงไป

แลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกครัง นาํท่านคณะ

ท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที

ท่องเทียวทีมีชือเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง

หนึงของกรุงโรม  เป็นสถานทีนัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึงในเขตบริเวณนีเต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมโรมนัทีสวยงาม ให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นทีระลึก จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  NOVOTEL SESTO HOTEL    ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที        หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ 

 จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” เพือเข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 

181 ฟุต มี 8 ชันโดยเริมสร้างเมือปี ค.ศ.1174 แล้ว

เสร็จเมือ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี 

สําหรับหอเอนปิซ่านี ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลัก

ลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลาย

ไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุทีเอียง นนัเกิดขึนหลงัจาก

เมือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหนึง เมือวดัดู

ปรากฏวา่เอียงออกจากแนวดิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนันี 
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เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านลงเรือเขา้สู่ “ เมืองเวนิส ” หนึงในเมืองทีสวย

ทีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีรู้จกักนัในดา้นของ

ความเจริญรุ่งเรืองทางประวตัิศาสตร์และศิลปะที

ไดรั้บฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่ง

สายนํา เมืองแห่งสะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง 

เมืองเวนิส ถูกสร้างขึนจากการเชือมหมู่เกาะขนาด

เล็ก   ประ มาณ 118 เ กาะ เข้าด้วย กันใ นบ ริ เ วณ

ทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา  บนาํเค็มนีตงัอยู่บริเวณชายฝังระหว่างปากแม่นาํโปกบัแม่นาํพลาวิ ซึงเป็นส่วน

หนึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทงัเมืองและทะเลสาบไดถู้กประกาศให้เป็น

มรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที “ ใหญ่

ทีสุด” ในยโุรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํอนังดงาม ให้คณะได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอนัแสน

โรแมนติกโดยการ “ นังเรือกอนโดร่า” Gondora ทีมีชือเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อ

หัวหน้าทัวร์) 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร  

พกัที :  Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที   เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองลูเซิร์น ” ซึงเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์สวิสเซอร์แลนด ์เป็น

ดินแดนทีได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีป

ยุ โรป” (The roof of Europe) เ พราะ นอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  

ภูเขาใหญ่น้อยสลบักับป่าไมที้แทรกตัวอยู่ตามเนิน

เขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไมป่้าและทุ่ง

หญา้อนัเขียวชอุ่ม สํา  หรับเลียงสัตว ์และเป็นเมืองที

ได้ชือว่านักท่องเทียวบันทึกภาพไว้มากทีสุด 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านไปถ่ายรูปกับ “ อนุสาวรีย์สิงโต ”  อนุสรณ์

รําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู ้ถวายการ

อารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่

ฝรังเศส นาํท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “ สะพานไม้

คาเปล ”  ทีมีชือเสียงทีสุดของลูเซิร์น ซึงเป็นสะพาน
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ไมที้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม  “ แม่นาํรุซซ์ ” (Reuss)ซึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพอืเชือมเขตเมืองใหม่ใน

ฝังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝังเหนือ สะพานแห่งนีเคย ถูกไฟไหมเ้มือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพ

ใกลเ้คยีงของเดิม 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  Grand Europe Hotel หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที         ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นังรถไฟชมวิวพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถาํนาํแข็ง ,  ปี 

 ภัตตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อิน เทอร์ลาเค่น – เดินเทยีวชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านออกเดินทางขึนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ  ทีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไม้

ป่าบานสะพรังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลียนสี

ในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมนําคณะเปลียนบรรยากาศ

โดยการ “นังรถไฟชมวิว” ท่องเทียวธรรมชาติบน

ภูเขาสูง แห่งแอลป์แลว้เปลียนเป็นรถไฟสายภูเขาที 

“ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟทีจะนําท่านเดินทางลอด

อุโมงค์ทีชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ทีความสูงถึง ,  

เมตร แลว้นาํคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟทีสูงทีสุด

ในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 

ฟุต) นักท่องเทียวหลายๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นําคณะท่านเข้าชมถํานําแข็ง , ปี 

Ice Palace ทีสร้างโดยการเจาะธารนําแข็งเข้าไปถึง  เมตร พร้อมชมนําแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนัน

ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทําการไปรษณย์ี

ทีสูงทีสุดในโลก 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบกรุ๊ปทีดี

ทีสุดบนยอดเขา) 

บ่าย นําท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกด้านหนึงของ Top of 

Europe เปลียนรถไฟที “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพือ

เดินทา งสู่สถานีสุด  ท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” 

นําคณะท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์

ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงาม

พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตังอยู่ระหว่าง

ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
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ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถาน

คาสิโน ฯลฯ ตรงนีแหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อย่างทีหลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยงัใช้เป็นฉาก

ภาพยนตร์ไทย เรือง วนันีทีรอคอย   ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซือสินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม

ชือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

พกัที :  CITY OBERLAND HOTEL หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที         อนิเทอร์ลาเค่น - ดีจอง - นังรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่นาํแซนน์  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึงเป็นอีกเมือง

หนึงทีสวยงามของประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวง

แห่งแควน้เบอร์กนัดี ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนส

ซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึงมี

จุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบืองสีแดงสด 

จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองทีมี

ความสาํคญัในดา้นการคมนาคม 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมือง

หลวงของประเทศฝรังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ 

Train A Grande Vitesse ด้ว ย ค วา ม เ ร็ว ก ว่ า   

กิโลเมตรต่อชวัโมง ท่านจะไดช้มวิวสวยงามระหว่าง

ทาง และเปลียนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟ / 

ถึงมหานครปารีส นําท่าน ผ่านชม มหานครปารีส  

ตงัอยู่บนแม่นาํแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศ

ฝรังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตงั

ถินฐานมากวา่ ,  ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํสมยัแห่ง

หนึงของโลก แล ะ ด้วย อิท ธิพลข องก ารเมือง 

การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ทาํให้กรุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่ง

หนึงของโลก นาํท่าน “ล่องเรือชมแม่นําแซนน์” พร้อมชมชมสถานทีสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝังของแม่นาํ

แซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้าง

ภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่า
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การ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด , 

พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ที  ฯลฯ 

 คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที     ปารีส – เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ – เข้าพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ 

 ขึนชมววิบนหอไอเฟล ชัน   

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที

สําคัญๆของพระราชวัง  จดัเป็น  ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั  เพราะความสวยงามใหญ่โตของ

ตวัปราสาท   และสวนดอกไมที้มีการตกแต่งไวอ้ยา่ง

สวยงาม   ผู ้ที ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์  ที
ง ด ง า ม แ ห่ ง นี  คื อ  พ ร ะ เ จ้ า ห ลุ ย ส์ ที   ข อ ง

ฝรังเศส  พระราชวงัในอดีตแห่งนีมีพนืทีประมาณถึง 

37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันนัพืนที  บางส่วนถูกนาํไปใช้

ประโยชน์ด้านอืนจึงเหลือพืนทีเพียง 5,500 ไร่แต่

อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็ย ังคงความ

งดงามและยงิใหญ่อลงัการเสมอมา  นาํท่านชมห้องหับต่างๆ ทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชือเทพเจา้ต่างๆ  

อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละ

ห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่ง 

ให้เป็นพระราชวงัทีงดงามลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก ชมห้องประวตัิศาสตร์เมือคราวทีพระยาโกษาธิบดี

(ปาน) เขา้เฝ้าราชสาํนกัฝรังเศส  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางเพือ เขา้ชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจําพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที

สําคัญๆของพพิิธภัณฑ์)  เป็นพิพิธภณัฑท์ีสําคญัและ

ยิงใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลกเป็นสถานทีตงัแสดง

ศิลปวตัถุนับชินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่

ต่อมาเมือราชสํานกัยา้ยไปที แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็น

พิธภณัฑ ์ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุชินสําคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปันวีนัส 

เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซึง

เพิงก่อสร้างเพิมเติมขึนมาในปี ค.ศ.1989 นําคณะขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีส

จากมุมสูง  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 
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พกัที :  Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที         ปารีส - มองมาร์ต – มหาวหิารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 

 Duty Free - ช้อปปิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดทีสูงทีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” 

(Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั  ที

สร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์สถานทีอุทิศแด่ชาวฝรังเศส 

ทีเสียชีวิตจาก  สงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตาม

แบบศิลปะสไตล์โรมัน -  ไบเซนไทน์  Roman-

Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามอง

มาร์ต นาํท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จน

อ า จ ก ล่ า ว ว่ า  เ นิ น เ ข า ม อ ง ม า ร์ ต เ ป็ น เ นิ นแ ห่ ง

ประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทงัหลาย ณ ทีแห่งนีคือ ทีนดัพบของศิลปินมาตงัแต่

ศตวรรษที 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากทีนีเป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบั

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง 

อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซือของทีระลึกต่างๆ นาํท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซึง

ตงัอยู่บนฝังขวาของแม่นาํแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษที12เดิมเป็นทีตงัป้อมปราการและเป็นพระราชวงัที

ประทบัของกษตัริย์ฝรังเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลกัษณ์เป็นปิ รามิดแก้วภายในเป็นทีสะสมงาน

ศิลปะตงัแต่พระเจา้ฟรังซัวร์ที    ชมลานประวติัศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ทีพระเจา้

หลุยส์ที 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรังเศส ชมถนนแห่ง

แฟชนั“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ทีมี ความยาวกว่า  กิโลเมตรทีร่มรืนไปด ้วยตน้เมเปิลตล  อดสอง

ขา้งทางและถือว่าเป็นถนนทีติดอนัดบัสวยทีสุดในโลก ให้ท่านไดถ้่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนั

โดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่ง

ชยัชนะทีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึนในปี ค.ศ.1805 นําท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที Duty Free อิสระ

กับการ ช้อปปิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชือดังนานาชนิด อาทิ นําหอม เสือผ้ากระเป๋า เครืองสําอาง จากนัน

สินค้าแบรนด์เนมชือดังทีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

เทียง อสิระกบัอาหารมือกลางวันเพือความสะดวกในการช้อปปิง 

บ่าย   จากนนัสินค้าแบรนด์เนมชือดังทีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

พกัที :  Hotel Mercure / Novotel Hotel ทีพกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที       ปารีส – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพือให้ท่านได้มีเวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 931 

วนัที        กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนนั เพือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มี

อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนนัทังนกีารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพมิ 

 

มี.ค.  75,900 75,900 71,900 25,900 

-  เม.ย.  79,900 79,900 75,900 25,900 

พ.ค.  77,900 77,900 73,900 25,900 

มิ.ย.  79,900 79,900 75,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมี

อุณหภมิูตาํและราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํ

ให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
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 ค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพจิารณา

หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7 % และค่าภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษนีาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมทีพกั และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ  ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวัน  

 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก็้ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทงัหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อนืให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้ สํารองทีนังครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารตา่งๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  

ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง 

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่า

ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่

เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพจิารณา 
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-  ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้

ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน

ไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทังนขีึนอยู่กับ

การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทพีักต่างประเทศเพือทจีะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทสีนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจาํทงัหมด    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 

 
 
 
 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทสีถานทูตเพือสแกนลายนวิมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงนิอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
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คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทท่ีานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก

การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน 

การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


