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ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกรำคม-มีนำคม 65 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
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วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR835 
23.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วนัที่2     แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพำร์ด – ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ      
01.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR069 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่าน

ชมเมือง “แฟรงคเ์ฟิร์ต” เป็นเมืองที่มีประวตัิ
ต่อ เ น่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็น
สถานที่ ซ่ึงกษัตริย ์และจักรพรรดิหลาย
พระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก ผ่าน
ชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
สถานีรถไฟต้นแบบของสถานีรถไฟหัว
ล าโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของ
รัชกาลที 5  ชมจตัุรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตัุรัสที่
เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านขา้งก็คือ ศาลาว่า
การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรัสโรเมอร์ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบอ็บพาร์ด” (Boppard) เมือง
แสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ซ่ึงนอกจากมีทศันียภาพที่สวยงามอันเป่ียมสเนห์แล้ว บ็อบผาดยงัมีช่ือเสียงในด้าน
วฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายภาพอนัสวยงามของแม่น ้ าไรน์ และซ้ือของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ มีด
เยอรมนี, ที่เปิดไวน์, ของที่ระลึกน่ารักๆประดบับา้น ฯลฯ จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ  “น าท่านล่องเรือน า
เที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝ่ัง
แม่น ้ าไรน์” ที่มีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆ
เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยคุ
โรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆที่ยงัคงมีมนต์
เสน่ห์อย่างไม่เส่ือมคลาย แม่น ้ าแห่งน้ียงั
ก่อให้เกิดเร่ืองราว ,ต านาน และบทเพลง
ต่างๆที่ท  าให้ผูค้นหลงใหล เรือจะน าท่าน
ผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นต านานของ
หญิงสาวที่คร่าชีวิตผูค้นที่เดินทางโดยเรือ
ผ่านแม่น ้ าสายน้ีจนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์” 
เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวขีอง Heinrich Hene เป็นเมืองที่ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม 
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เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” น าท่านเก็บภาพความสวยงามยืง่ใหญ่อลงัการของ “มหาวหิารแห่งโคโลญจน์” 

สัญลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดงัเดิม สร้างในปี 1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนานมาราธอน 
632 ปี จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ
ดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวหิาร น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนั สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” 
นอกเหนือจากประวติัศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วม
การคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3       ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้ำนกธูีร์น – ล่องเรือ - อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคำกระจก 
                     Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บา้นไร้ถนน “หมู่บา้นกีธูร์น” (Giethoorn) หมู่บา้นกีธูร์น เป็นหมู่บา้นที่สวยงาม โดย
ความแปลกของหมู่บา้นอยูท่ี่ไม่มีถนนแมแ้ต่
สายเดียว แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบเมืองโดย
การคมนาคมทั้ งหมดย ังใช้ทางน ้ า  โดย
ยานพาหนะหลกัที่ใชค้ือเรือ จนไดรั้บฉายาว
วา่ เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด ์น าท่าน “ล่องเรือ
ช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บา้น”  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” 

ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่
สวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง เดินทางถึง “กรุง
อัมสเตอร์ดัม” ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอัมสเทล 
(Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ 
12  ปั จ จุบัน เ ป็น เ มือง  ที่ ใหญ่ที่ สุ ดของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมือง
ประมาณ 742 ,000 คนชมสภาพเมืองที่ มี
คลองเล็กคลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอย่าง
เ ป็น ระ เบี ยบก ว่ า 100 ส า ย  ให้ท่ า น ไ ด้
เพลิดเพลินกบัการ “ล่องเรือหลงัคากระจก” 
เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบา้นเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มี

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหวา่ง
เสน้ทางล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพที่อยูริ่มคลองที่มีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุง
อัมสเตอร์ดัม  น าท่ าน เข้าชม “สถาบัน
เ จี ย ร ะ ไ น เ พ ช ร ” ( Coster Diamond) 
อุ ตสาหกรรมการ เ จี ยระไน เพชรของ
เนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกยอ่งว่าดีที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชร
โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจน
ขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มี
ค่ า ที่ สุ ด ส า ห รั บ ท่ า น ที่ ต้ อ ง ก า ร เ ป็ น
เจ้าของอัญมณีล ้ าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจ
พร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯที่มี
ช่ือเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า 
ภายในร้านที่ท  าดว้ยไมเ้ป็นของที่ระลึกต่างๆ 
เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของที่
ระลึก ฯลฯ น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ดามส์ส
แควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดัม 
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอัน
โรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 

วนัที่4         อมัสเตอร์ดมั -  หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนส์ สคนัส์ – บรูจก์ – กรุงบรัสเซล – อะตอมเมี่ยม 
   จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคนิพสิ – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่  “ หมู่บ้านกังหันลม” 
“ซานส์ สคนัส์” ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหันลม และ
บา้นเรือนดั้ งเดิมของฮอลแลนด์ ที่น่ีเป็นเหมือน
พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแล นด์
หลายอย่างเข้าไวด้้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน ้ า 
สวนเล็กๆ หน้าบา้นสไตล์ฮอลแลนด์ กงัหัน ลม
เก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้ งเดิม นอกจาก
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กงัหันลมแลว้ก็ยงัมีรองเทา้ไมอี้ก ที่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศอนั
สดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนย
แขง็นานาชนิด, ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือนฯลฯ จากนั้นน าท่านออกเดินทางชม “เมืองบรูจก”์ หรืออีกช่ือ
หน่ึงคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ เมืองใน
สมยัโบราณ อายกุว่า 500 ปี และไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาว่าการกลางเมือง 
ในสไตล์แบบโกธิค ชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจ าเมือง ที่รายลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยุค
ต่างๆ ที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวั จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดก
โลกที่ยงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งสมบูรณ์   ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ไดอ้นุรักษไ์วอ้ยา่งดี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซล” เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนยก์ลางหรือเมืองหลวง

อยา่งไม่เป็นทางการของสหภาพยโุรป น าท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอมเม่ียม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์
จากการรวมตัวคร้ังแรกของกลุ่มประเทศ
ยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959 จากนั้นผ่านชมบริเวณ
พระราชวงัที่ประทับของกษัตริย ์แห่งเบล
เยีย่ม เขา้สู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ “จตุรัส
กรองด์ปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลาน
กวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้นดว้ยตึกโบราณแต่
ละตึกลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็น
อาคารสไตล์บาร็อก ทั้ งศาลาว่าการเมือง ,
พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง, อาคารของสมาคม
อาชีพต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลักษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตวัเอง น าท่านชม “แม
นาคินพสิ” อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตัุรัสแกรนดเ์พลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชม
หมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศก์ษตัริย ์
เบลเยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิ ช๊อค
โกแลตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Novotel Wavre Brussels East หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5       กรุงบรัสเซลส์ – ลกัเซมเบิร์ก - ทริอำร์ – ซำร์บรูกเคน 
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เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที่พกั 
น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  “ ป ร ะ เ ท ศ
ลักเซมเบิร์ก” น าท่านเดินเล่นชมเมืองลัก
แซมเบิ ร์ก  จัดว่า เ ป็น เ มืองในหุบ เขาที่
สวยงาม เดินชมเมืองที่ถูกอนุรักษ์ไวเ้ป็น
มรดกโลก ตั้งแต่ปี 1994 และมักถูกขนาน
นามว่าเป็น“สวิตเซอร์แลนด์น้อย”  ชมย่าน
เก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” เป็น
ที่ตั้ งของอาคารเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ทั้ง
ปราสาทและป้อมปืนส าคญั และมหาวิหารในศตวรรษที่ 17 และบา้นเรือนต่างๆ สถานที่ส าคญัทางราชการ หรือ
เลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองทริอาร์” (Trier) เมืองเล็กใจกลางหุบเขาโมเซิล เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศ

เยอรมนี โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล ตวัเมืองตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าโมเซิล ชมพอร์ทา นีกรา (Porta Nigra) 
ประตูเมืองโรมนัโบราณขนาดใหญ่สร้างขึ้น
จากหินทรายสีเทา ระหวา่งคริสตศ์กัราช 186 
-200 ชมสะพานโรมัน  (Roman Bridge) 
สะพานโบราณที่ไดรั้บการยอมรับวา่มีความ
เก่าแก่มากที่สุดในประเทศเยอรมนี และเป็น
สะพานที่เก่าแก่ที่ สุดของเทือกเขาแอลป์ 
โดยสะพานแห่ง น้ี ถู กส ร้า งขึ้ นใน ช่วง
ศตวรรษที่ 2 น าท่านชมบริเวณ “มาร์เก็ตส
แควร์” (Market Square) ซ่ึง เป็นที่ตั้ งของ 
“โรงละครกลางแจง้” (Amphitheatre) ที่จดัวา่เป็นมรดกตั้งแต่สมยัโรมนั “โรงอาบน ้ าโบราณ” (The Imperial Roman 
Baths) เป็นจตัุรัสทีโ่ดดเด่นดว้ยอารยะธรรมโรมนัสวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของเยอรมนีจน  ไดช่ื้อวา่ “โรมที่สอง” และ
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1986 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาร์บรูกเคน” (Saarbrücken) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :   Mercure Hotel Saarbruecken Sud หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่6        ซำร์บรูกเคน – แร็งส์ - ปำรีส – ล่องเรือชมแม่น ำ้แซนน์ - City Tour – Duty Free    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศฝร่ังเศส เมือง
แร็งส์ตั้ งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ฝ ร่ั ง เ ศ ส  ร า ว  1 2 9  กิ โ ล เ ม ต ร ท า ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์ก่อตั้ง
ขึ้ นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญ
ระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน น าท่านชม 
“มหาวิหารแร็งส์” หรือช่ือทางการว่า กาเตด
ราลนอร์เทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวิหาร
ส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศ
ฝร่ังเศส ที่เคยใชใ้นพธีิสวมมงกุฎกษตัริยข์อง
ประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือ
ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ยกเวน้ดา้นหน้าซ่ึง
มาเสร็จเอาอีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวขึ้น
เพือ่ใหมี้เน้ือที่เพยีงพอกบัผูท้ี่เขา้ร่วมพธีิสวมมงกุฎ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถาน

และอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหา
นครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พพิธิภณัฑลู์ฟร์ , ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นตห์ลุยส์ 
,โบสถน์อร์เทรอ-ดาม น าผา่นชม “ จตัุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองั
ตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-
Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอนัดบั
สวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จตัุรัสทรอคา
เดโร” จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์
ช่ือดงันานาชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
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พกัท่ี :  Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 

วนัที่7        ปำรีส – ห้ำงลำฟำแยต – เดนิทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 
 จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัที่หา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล.์..น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  
15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 040 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

 
วนัที่8        โดฮำ - กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิม่ 

อตัรำค่ำบริกำร (รวมวซ่ีำ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

22 – 29 ม.ค. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 
02 – 09 ก.พ. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 
12 – 19 ก.พ. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 
12 – 19 มี.ค. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 
19 – 26 มี.ค. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 

   26 มี.ค.–02 เม.ย. 65 57,900 57,900 57,900 14,000 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ยโูร*** 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พจิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
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-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
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 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำต ิ(สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เตมิ ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จงึขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เตมิให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัต ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


