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แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก – เม็ตซ์ - น็องซ่ี – สตราซบูร์ก - ดอมแบค ลา วลิล์ 
ริบูวลิเล่ – ริคเวยีร์ - กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก อมิไบรส์เกา - ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน – คอนสแตนซ์ 
รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตดั สู่ ยอดเขาพลิาตุส  - อนิเทอร์ลาเค่น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ 

น า้ตกกสิบาค – อาเร่ชลุคท์ – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาเฟียส – ซูริค 
ก าหนดการเดนิทาง 

20-29 ก.ย.//18-27 ต.ค.//29 พ.ย.-08 ธ.ค.//27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

จุดเด่นของรายการ 
1. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 – 5 ดาว ท่ีตั้งอยูใ่นเมือง พร้อมพนกังานยกกระเป๋า อาหารเชา้หอ้ง F.I.T 
2. หวัหนา้ทวัร์ท่ีคดัสรรมาอยา่งดี ช านาญเส้นทาง มีความรู้และอธัยาศยัดี 
3. เส้นทางไม่ยอ้นไปมา ไม่เสียเวลา แต่ล่ะวนัเดินทางไม่ไกล บินตรงโดยสายการบินไทย 
4. อาหารทุกม้ือมีคุณภาพสูงกวา่รายการทวัร์ทัว่ไปในทอ้งตลาด 
5. รวมเมืองน่ารัก และส่วนใหญ่เป็นเมืองมรดกโลกไวใ้นรายการ 
6. เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมนัเสริฟพร้อมเบียร์เยอรมนั” 
7. เมนูพิเศษ “ฟองดูวค์อมโบ (ชีสฟองดูว,์ บวัร์กินยองฟองดูว,์ ช๊อกโกแลตฟองดูว ์เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง” 
8. มีพนกังานยกกระเป๋าใหทุ้กท่าน ณ โรงแรมท่ีพกั 
9. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.30 คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีบ่รษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก

ก่อนการเดินทาง 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2  แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก – เม็ตซ์  
23.45 เดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ตโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG920 (Boeing 777)* 
06.15 ถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 น าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่เมือง “มันไฮม์ม” Mannheim (75 กม.) เมืองเก่าแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนในปี 1606 

และไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “City of the Squares” ซ่ึงมาจากเอกลกัษณ์ส าคญัของเมืองท่ีมีลกัษณะผงัเมือง
ท่ีเป็น “Grid City” นัน่คือมีอาคารบา้นเรือน อยูใ่น
กรอบส่ีเหล่ียมของถนนท่ีล้อมรอบ  ชม “Jesuit 
Church” โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนระหวา่งปีค. ศ. 1733-
1756  สร้างจากหินทรายสีแดงซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่
ของเมือง ภายในท่ีท าจากหินอ่อนนั้นเป็นสไตล์
คลาสสิกยุคบาโรกตอนปลาย จากนั้นชมภายนอก
พระราชวงัมันไฮม์ม หรือ Mannheim Baroque 
Palace ซ่ึ ง เ ป็นพระราชวัง ท่ี ส ร้ า ง ใน รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบบารอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี 
สร้างโดยเจ้าชายอิเลคเตอร์ คาร์ล ฟิลิป ท่ี 3 แห่ง
พาลาทิเนต ปัจจุบนัอาคารส่วนใหญ่ของพระราชวงั
ถูกใช้เป็นมหาวิทยาลยัมานน์ไฮม น าท่านชม แท็งก์
เก็บน ้ าโบราณ “Mannheimer Wasserturm” ท่ีสร้างข้ึนในปี 1886-1889 ในจตุรัส Friedrichsplatz มีการ
ออกแบบตามหลกัโครงสร้างวิศวกรรมท่ีแข็งแรง ขณะเดียวกนัก็ตกแต่งดว้ยประติมากรรมท่ีงดงาม  จากน้ัน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg” (20 
กม.) เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเนค
การ์ น าท่านชมเมืองไฮเดลเบิร์ก เขา้สู่จตุรัส
มาร์กพลทัซ์ “Marktplatz” จตุัรัสแห่งน้ีจะเป็น
ท่ีตั้งของโบสถ์ Heiliggeistkirche หรือโบสถ์
วิญญาณศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ  ท่ี ส ร้ า ง ใน รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกในยุคแรก และเม่ือ
โบสถ์เสียหายจากการถูกไฟไหมใ้นปี 1709 
ช่วงสงครามฝร่ังเศสจึงมีการสร้างข้ึนใหม่จึง
ถูกสร้างข้ึนมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
บารอกแทน จากนั้นน าท่านเดินผา่นซุ้มประตู
เมืองเก่าสีขาวเขา้สู่ “สะพานเก่า” Alte Brucke สะพานหินทอดขา้มแม่น ้ าเน็คคาร์ ชมวิวของปราสาทไฮเด
ลเบิร์ก “Heidelberg Castle” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา อายุมากกวา่ 600 ปี ในอดีตเป็นป้อมปราการและต่อมาไดถู้ก
เปล่ียนแปลงให้เป็นปราสาทสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1398 ด้วยรูปศิลปะสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์ท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ขาหมูเยอรมันรสต้นต ารับ เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศฝร่ังเศสสู่เมือง “เม็ตซ์” (Metz) (200 กม.) เมืองหลวงของ
แควน้ลอแรนเมืองหลวงของแควน้ลอแรน มีแม่น ้ าโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกบัแม่น ้ าแซย ์(Seille 
River) น าท่านชมป้อมท่ีเป็นส่วนของ
ก าแพงเมืองโบราณ “Porte des 
Allemands” ท่ีสร้างครอบสะพานขา้ม
แมน่ ้าแซยล์กัษณะคลา้ยปราสาทกลาง
แม่น ้ า ชมมหาวิหารแห่งเม็ตซ์ หรือ 
มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์ (Cathedral 
Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 ใน สไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสูง
ท่ีสุดในฝร่ังเศส เขา้สู่ เพลซ ดาร์ แมส็ (Place d' Armes) อนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ละสถานท่ีส าคญัท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในช่วงปี 1754-1788 เป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆ ของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค
โรงแรม ตึกรัฐสภา และอ่ืนๆ เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั   MERCURE METZ CENTRE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 



 

วนัที่3  เม็ตซ์ – น็องซ่ี – สตราซบูร์ก 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็องซี” Nancy (59 กม.) เมืองหลวงของแควน้ลอแรน แห่งฝร่ังเศส และยงัเป็น
เป็นต้นก าเนิดศิลปะแบบอาร์ตนูโว น าท่านเดิน
ทาง เข้า สู่  “จัตุ รัสปลาซสตานิสลาส ” Place 
Stanislas จตุัรัสกลางเมืองซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 โดยองค์การยูเนสโก 
รอบจตุรัสมีอาคารท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
อาร์ตนูโว แบบท่ีสวยงามและกลมกลืนกัน  
ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองน็องซี (ออแตลเดอ
วีล), โรงอุปรากร (พระราชวงับิชอปในอดีต), 
โดยเฉพาะ “ปาเลส์เดอสตานิสลาส” เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่ท่ีสุดบนลานช่ือเดียวกนัน้ี โดยตดัขวาง
เป็นระยะทาง 100 เมตร ใชเ้วลาสร้างมากกวา่ 3 ปี
โดยเร่ิมจาก ค.ศ. 1752 โดยสถาปนิกเอ็มมานูเอล 
เอเร และไดท้  าหนา้ท่ีเป็นศาลาเมืองอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่นั้นมา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “สตารสบูร์ก” Strasbourg (156 กม.) เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส  (Alsace) 
แห่งฝร่ังเศส ท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวโรมนัเม่ือ 12 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า “กรอง อิลล์” 
Grande Île ท่ีมีแม่น ้ าลอ้มรอบเหมือนเป็นเกาะ และ
เขตเมืองเก่าน้ีก็ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย 
ชมย่าน Le Petite France ย่านเก่าแก่ท่ีรายรอบ
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีพกัในรูปแบบ
การก่อสร้างแบบ Timber Framing บา้นกรอบไมก่ึ้ง
ปูนท่ีบางหลงัมีอายุเก่าแก่ 400-500 ปี ชมมหาวิหาร
แห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) วิหาร
โรมนัคาทอลิกเก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่กลางเมือง เดิมสร้าง
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ต่อมาถูกไฟ
ไหมเ้สียหายมากจึงมีการบูรณะใหม่และกลายเป็น
ศิลปะแบบกอธิคคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มี
ความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนระหวา่ง ปี ค.ศ.1176-1439 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  MERCURE STRASBOURG CENTRE CENTRE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่4  สตราซบูร์ก – ดอมแบค ลา วลิล์ – ริบูวลิเล่ – ริคเวยีร์  
 กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก อมิไบรส์เกา 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ดอมแบค-ลา-วิลล์” Dambach-la-Ville (47 กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีมีประชากรประมาณ 

2,000 คนมีบรรยากาศแบบโบราณอนัแปลกตา 
ตวัเมืองยงัคงมีก าแพงเมืองยคุกลางประตูหอสมยั
ศตวรรษท่ี 13 และบา้นเรือนท่ีมีเสน่ห์หลายแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณ Place du Marché เมือง 
Dambach-la-Ville อนัเก่าแก่ของเมือง จากน้ัน
เดินทางสู่เมือง ริโบวิเล “Ribeauvillé” (25 กม.)  
หมู่บ้านเล็กๆ ในแควน้อลัซาส มีบรรยากาศท่ี
สวยงาม บ้านเรือนในแบบยุคกลาง ท่ีม่ีไร่องุ่น
โอบล้อมหมู่บ้านเอาไว ้เมืองเล็กๆ แห่งน้ีถูก 
ล้อมรอบด้วยก าแพงโบราณ ภายในเมืองยงัคง
กล่ินอายของเมืองแบบยโุรปยคุกลางไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และยงัคงมีโบสถ์ท่ีสร้างด้วยสไตล์กอธิคอีก
สองแห่งคือ โบสถ์เเซนต์เกรกรอร่ี และโบสถ์เซนต์ออกสัติน อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเมืองริโบวิเลตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ริคเวียร์ “Riquewihr” (5กม.) เมืองท่ีไดรั้บการยกย่องเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux 

Villages de France  “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส” ท่ีอยู่ในหุบเขาถูกโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นมี
ช่ือเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศ  จากน้ันเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ “Colmar” (20 
กม.) เมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) เป็นเมืองท่ี
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซสั” 
(Capitale des Vins d’Alsace) น าท่านชมเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
การอนุรักษเ์มืองให้ยงัคงเป็นเมืองท่ี มีลกัษณะสถาปัตยกรรม
และบรรยกาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ี
เ รียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ ์
พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และร้านคา้และท่ีอยู ่อาศยัท่ีคง
สภาพเหมือนเมืองในยคุกลาง จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกั เมืองไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา (50 กม.) 

ค ่า บริการอาหารต ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  MERCURE HOTEL FREIBURG หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่5  ไฟรบวร์ก – ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน – คอนสแตนซ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเฮ็คคิงเงิน  (150 
กม.)   น าท่านเข้าชม "ปราสาทโฮเฮนโซล
เลิร์น"Burg Hohenzollernปราสาทสไตล์นีโอ
โกธิกยุคกลางแห่งเยอรมนี ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ี
ระดับความสูง 855 เมตร อดีตท่ีพ  านักของ
ราชวงศโ์ฮเอนโซลเลิร์น  สร้างมาเพื่อเป็นป้อม
ปราการตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 และถูกท าลายลง
โดยกองทพัของราชวงศ์ฮบับูร์กแห่งออสเตรีย
ในปี ค.ศ.1423 ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ในปี 1846 – 
1867โดยพระเจ้าวิลเฮล์มท่ี 4 แห่งปรัสซัยผูมี้
เช้ือสายของราชวงศโ์ฮเฮนโซลเลิร์น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “คอนสแตนซ์”  Konstanz (123 กม.) ตั้งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-

Wurttemberg) เมืองคอนสแตนซ์ ตั้ งอยู่บน
ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 
ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของ ยุโรป เป็นจุดบรรจบ
กันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และ
สวิตเซอร์แลนด์ เขา้สู่ย่านเขตเมืองเก่าท่ีเป็น
ท่ีตั้ งของอาคารเก่าแก่  ชมวิหารคอนสแตนซ์ 
(Konstanz Münster) วิหารถูกสร้างข้ึนในปี 615 
เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหาร
ได้พงัทลายลง และได้มีการบูรณะข้ึนใหม่อีก
คร้ังโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 
1051 - 1069 เดินเล่นยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  HOTEL CONSTANTIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่6 คอนสแตนซ์– รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตดั สู่ ยอดเขาพลิาตุส  - อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ สู่

สถานีรถไฟแอลป์แนสสตัค เมืองลูเซิร์น จากน้ัน
น่ังรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุส “Mount Pilatus” 
ตามเส้นทางรถไฟฟันเฟืองท่ีสูงชันท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงมีความชันถึง 45 องศา   ยอดเขาพิลาตุส 
(Pilatus) หรือภู เขามังกร  ซ่ึ งอยู่ สู งจาก
ระดับน ้ าทะเล 2,128 เมตร ชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
รวมทั้งชมความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีพิลาตุส ลงสู่

สถานี ฟรัคมุนเทกก ์จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง “อิน
เทอลาเค่น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์
ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee  เดินเล่นหรือชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย  

ที่พกั :  Victoria Jungfrau Hotel & Spa / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – น า้ตกกสิบาค – อาเร่ชลุคท์ – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) โดยตลอดการล่องเรือได้พบกบัน ้ าสีฟ้าใสเหมือน
เทอร์คอยส์กับหมู่บ้านเล็กๆ และปราสาทท่ีตั้ งอยู่ริมทะเลสาบ 
จากนั้นข้ึนรถรางไฟฟ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในยุโรปเพื่อข่ึนไป
ยงั “แกรนด์โฮเทล กีสบาค” Grandhotel Giessbach โรงแรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปี สร้างระหว่างปี 1873-1874 ท่ีตั้งอยู่บนเขาลอ้มรอบ
ไปดว้ยภูเขาป่าไม ้และทุ่งหญา้อลัไพน์ พร้อมทิวทศัน์อนังดงามของ
ทะเลสาบเบรียนซ์ ชม “น ้ าตกกีซบาค” Giessbach Falls น ้ าตกสูง
ใหญ่กว่า 400 เมตรท่ีไหลจากบนเขาลงไปยงัทะเลสาบด้านล่าง 
พกัผอ่นเดินเล่นชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม    

 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ไมริงเก้น “Meiringen” (16 กม.) เข้าสู่หุบเขาอาเร่ หรือที่รู้จักกันในช่ือ อาเร่ชลุคท์ 
(Aareschlucht) สายน ้าสีมรกต ตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เมือง
เล็กๆ ท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยออ้มกอดขุนเขา ไหลผ่านโดยสายน ้ า
มรกตน้ีเกิดจากการละลายของน ้ าแข็งจากเทือกเขาเอลลป์ ไหลลดั
เลาะตามหมู่บา้น ในท่ีสุดจะกลายเป็นแม่น ้ าอาเร่  โดยหุบเหวนั้นมี
ความสูงชันข้ึนไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) ช่องเขาท่ีเช่ือมระหว่าง
หมู่บา้น Meiringen กบั Innertkirchen ซ่ึงตดัผ่านแม่น ้ าอาเร่ ยาว
ประมาณ 1.4 กิโล มีสะพานโครงเหล็กพื้นไมส้ร้างข้ึนลดัเลาโตรก
ผาเพื่อเดินความความสวยงามธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์ไวอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ จากนั้นเดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด ์(48 กม.) เมืองน่ารักท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขา อิสระท่านเดินเล่นช่ืนชม
กบัธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง ให้ท่านได้ทาน สวิสฯฟองดู รสชาติต้นต ารับ พร้องของ
หวานช๊อคโกแล๊ต ฟองดูแสนอร่อย  

ที่พกั :  ROMANTIC HOTEL SCHWEIZERHOF หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาเฟียส – ซูริค 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ย อ ด เ ข า ก ริ น เ ด ล ว า ล ด์ เ ฟี ย ส ต์ 
“GRINDELWALD FIRST” หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในสวสิ น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ยอด
เขาเฟียสตท่ี์มีความสูง 2,168 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เดินชมวิว
สวยๆ จากหนา้ผา First Cliff Walk ดา้นล่างสามารถมองเห็นตวั
เมือง Grindelwald ได้อย่างชดัเจน เดินวนชมแนวเทือกเขาใน
ระดบัความสูงกว่า 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขา
ได้แบบพาโนรามา ถือเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่ง
หน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “ซูริค” ZURICH (137 กม.) 

ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของ
ยุ โ ร ป ซ่ึ ง ม อ บ ชี วิ ต ชี ว า ใ ห้ แ ก่  ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ัง “แม่น ้ าลิ
มแม็ท”...น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์"
โบสถ์เซ็นต์ ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี



 

นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียว ชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ มีเวลา ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ
เมือง พร้อมชอ้ปป้ิง ของท่ีระลึกพื้นเมืองของสวสิเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU ZURICH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  ซูริค – น า้ตกไรน์ – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์เฮาเซิน “SCHAFHAUSEN” 

(51 กม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
ตั้ งอยู่ไกล้แม่น ้ าไรน์ในระหว่างป่าด าและทะเลสาบคอนส
แตนซ์  ชม “น ้าตกไรน์” ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติ
ท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรปแม่น ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์ไหลผา่นหนา้ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์
เซ่น เกิดเป็นน ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรปกลาง 

......... ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 
13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG971 (Boeing 777 TG 971)* 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ต.ค. 2562 95,900 95,900 91,900 25,900 

29 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 25,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือท่านท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
และกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

 ทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน หรือ ท่านละ 16 ยโูร  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  



 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



 

 


