
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15509  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 
กธูีร์น – โวเลนดมั - ซานส์ สคนัส์ – อมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามส์สแควร์  

 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ - LA VALLÉE VILLAGE  
ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                   
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( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR839 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที่2       แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อมั ไรน์ – บ็อบพาร์ด  
 เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ  
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.35 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR069 
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่เมือง รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ Rüdesheim am Rhein(60ก.ม.) 
เมืองโรแมนติกแห่งแม่น ้ ำไรน์ รูเดส
ฮำร์ม อัม ไรน์ เต็มไปด้วยเสน่ห์ของ
ควำมเป็นเมืองเก่ำ เรียงรำยดว้ยร้ำนขำย
ของท่ีระลึก ร้ำนไวน์ และภัตตำคำรท่ี
ตกแต่งประดับประดำอย่ำงสวยงำม 
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มำเยือนไม่ขำด
สำย มีอำคำรก่ึงไม้ซุงไม้ท่ีเก่ำแก่และ
สวยงำมของเมือง น าท่านเดินทางสู่เมือง 
“บ็อบพาร์ด” (45ก.ม.) Boppard เมือง
แสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำไรน์ ซ่ึงนอกจำกมี
ทศันียภำพท่ีสวยงำมอนัเป่ียมสเนห์แลว้ 
บ็อบผำดยงัมีช่ือเสียงในดำ้นวฒันธรรม
ประจ ำทอ้งถ่ิน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพ
อนัสวยงามของแม่น ้าไรน์ และซ้ือของที่
ระลึกพื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ที่เปิด
ไวน์, ของที่ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน 
ฯลฯ จำกนั้นน ำคณะออกเดินทำงสู่ท่ำเรือ  “น าท่านล่องเรือน าเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝ่ัง
แม่น ้าไรน์” ท่ีมีเร่ืองรำวของปรำสำทต่ำงๆเก่ำแก่มำกมำยของมหำเศรษฐีในอดีตจำกยุคโรมนัและชำว
เยอรมนัเผำ่ต่ำงๆท่ียงัคงมีมนตเ์สน่ห์อยำ่งไม่เส่ือมคลำย แม่น ้ ำแห่งน้ียงัก่อให้เกิดเร่ืองรำว ,ต ำนำน และบท
เพลงต่ำงๆท่ีท ำให้ผูค้นหลงใหล เรือจะน ำท่ำนผ่ำนหน้ำผำ “ลอเรไล” อนัเป็นต ำนำนของหญิงสำวท่ีคร่ำ
ชีวิตผูค้นท่ีเดินทำงโดยเรือผ่ำนแม่น ้ ำสำยน้ีจนเขำ้สู่ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพรำะบทกวี
ของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรดูแลรักษำอยำ่งดีเยีย่ม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์(120ก.ม.) น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลกัษณ์
แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหำวิหำรสไตล์
โกธิกดงัเดิมขนำนแท ้สร้ำงในปี 1248 ใช้
เวลำสร้ำงยำวนำนมำรำธอน 632 ปี 
จำกนั้ นเ ดินเ ท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ 
พร้อมชอ้ปป้ิงสินคำ้พื้นเมือง ,ของท่ีระลึก 
ตลอดจนสินค้ำแบรนด์เนมช่ือดังนำนำ
ชนิดบนถนน Walking Street รอบมหำ
วิหำร น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองดุสเซ
ลดอ ร์ฟ ” ( 4 5 ก . ม . ) นอก เห นื อ จ ำ ก
ประวัติศำสตร์นับแต่ยุคสมัยปี 1100 , 
เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia 
แห่งน้ี ยงัเป็นศูนย์รวมกำรค้ำ และเมือง
แฟชัน่ของเยอรมนั น าท่านออกเดินทางสู่
“เมืองดุสเซลดอร์ฟ”  นอกเหนือจำก
ประวัติศำสตร์นับแต่ยุคสมัยปี 1100 , 
เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia 
แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกำรคำ้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3       ดุสเซลดอร์ฟ – กธูีร์น – โวเลนดมั - ซานส์ สคนัส์ - อมัสเตอร์ดมั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกธูีร์น (Giethoorn) (260ก.ม.) หมู่บำ้นกีธูร์น เป็นหมู่บำ้น

ท่ีสวยงำม โดยควำมแปลกของหมู่บำ้น
อยู่ท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สำยเดียว แต่จะมีล ำ
คลองล้อมรอบเมืองโดยกำรคมนำคม
ทั้ งหมดยงัใช้ทำงน ้ ำ โดยยำนพำหนะ
หลกัท่ีใชคื้อเรือ จนไดรั้บฉำยำววำ่ เวนิซ 
แห่งเนเธอร์แลนด์ จากน้ันน าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม” (140ก.ม.)
หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl 



 

 

Of The Zuiderzee)เมืองโวเลนดมัเป็นเมืองเก่ำทำงตอนเหนืออีกเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมือง
ชำยฝ่ังทะเลท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญั เป็นเมืองประมงทำงทะเลท่ีมีควำมโดดเด่นในเร่ืองของท่ำเรือ
และหมู่บำ้นชำวประมงรวมไปถึงลกัษณะกำรแต่งกำยในแบบดั้งเดิมของชำวดตัช์มำกท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงใน
ประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลำใหท้่ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (20ก.ม.) ซ่ึงมีกำรอนุรักษ์กงัหันลม และ

บำ้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลำงแจง้ท่ีรวมควำมเป็นฮอลแล นด์หลำยอยำ่ง
เขำ้ไวด้ว้ยกนั บำ้นไมสี้เขียวริมน ้ำ สวน
เล็กๆ หนำ้บำ้นสไตล์ฮอลแลนด์ กงัหนั 

ลมเก่ำแก่ กงัหนัลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม 
นอกจำกกงัหนัลมแลว้ก็ยงัมีรองเทำ้ไม้
อีก  ท่ี เ ป็นสัญลักษณ์ของประ เทศ 
Nether  lands ให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียวชม
บรรยำกำศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ำมกลำง
ทุ่งหญำ้เขียวขจี ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ
เลือกชมรองเท้ำไม้และของท่ีระลึก
พื้นเมือง อำทิ เนยแข็งนำนำชนิด, ของ
ประดบับำ้น, ของใช้ในครัวเรือนฯลฯ
น าท่านออกเดินทางสู่ “อัมสเตอร์ดัม” 
(20ก.ม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อม
ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำมระหว่ำงกำร
เดินทำง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับ
หมู่บำ้นทำงชนบท ตลอดสองขำ้งทำง 
เดินทำงถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมำณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เนเธอร์แลนด ์มีประชำกรในเขตตวัเมืองประมำณ 742,000 คนชมสภำพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไป
มำทัว่เมืองอยำ่งเป็นระเบียบกวำ่100สำย 

 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  Dorint Airport Amsterdam หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

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


 

 

วนัที่4       อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามส์สแควร์  
 กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนชม “กรุงอมัสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมำณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 

ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชำกรในเขตตวัเมืองประมำณ 742 ,000 คนชมสภำพ
เมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมำทัว่เมืองอยำ่งเป็นระเบียบกวำ่100สำย “ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการ
ล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไปตำมล ำคลองของเมืองท่ีจะให้ท่ำนไดเ้ห็นบำ้นเรือนแบบชำวดชัต์ท่ี
สร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั จะเป็นอำคำรทรงแคบท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอำคำร
เอำไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขำ้บำ้นระหว่ำง
เส้นทำงล่องเรือผ่ำนบำ้นเรือนแพท่ีอยู่
ริมคลองท่ีมีอยูม่ำกถึง 2,500 หลงั แลว้
ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เก่ำแก่ท่ีสุดของกรุง
อมัสเตอร์ดมั น าเท่านเข้าชม “สถาบัน
เจียระไนเพชร Coster Diamond” 
อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ได้รับกำรยกย่องว่ำดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน กำรคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจำกวิทยำกรผูช้  ำนำญตลอดจนขั้นตอน
กำรเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่ำ
ท่ี สุ ด ส ำ ห รั บ ท่ ำ น ท่ี ต้ อ ง ก ำ ร เ ป็ น
เจำ้ของอญัมณีล ้ำค่ำ  เลือกซ้ือตำมชอบใจ
พร้อมใบกำรันตี Certificate จำกบริษทัฯ
ท่ีมีช่ือเสียง มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ
สินคำ้ ภำยในร้ำนท่ีท ำด้วยไมเ้ป็นของท่ี
ระลึกต่ำงๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเทำ้ไม้, 
ภำพวำด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น ำคณะเดิน
ทำงเขำ้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจ
กลำงกรุงอมัสเตอร์ดัม อิสระให้ท่ำนได้
เดินเท่ียวชมบรรยำกำศอนัโรแมนติกกบั
อำคำรต่ำงๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซล

(200ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

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


 

 

เบลเยยีม และเป็นศูนยก์ลำงหรือเมืองหลวงอยำ่งไม่เป็นทำงกำรของสหภำพยุโรป น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่ อะตอม
เม่ียม ประติมำกรรมรูปอะตอมมหึมำ สัญลกัษณ์จำกกำรรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.
1959 ผำ่น จำกนั้นชมบริเวณพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม น ำท่ำนชมประติมำกรรม “อะโต
เมี่ยม” สัญลกัษณ์ของกำรรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 เขำ้สู่เขตเมืองเก่ำภำยใน
บริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักบับรรยำกำศลำนกวำ้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดำ้นดว้ยตึกโบรำณแต่ละตึก
ลว้นมีลวดลำยปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอำคำรสไตล์บำร็อก ทั้งศำลำว่ำกำรเมือง ,พิพิธภณัฑ์ประจ ำเมือง, 
อำคำรของสมำคมอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท ำสัญลกัษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์เฉพำะของ
ตวัเอง น าท่านชมแมนาคินพสิ อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ
(มรดกโลก) ใจกลำงเมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำวำ่กำรเมือง หมู่ตึกกริลเฮำส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็น
สถำนท่ีประทบัของรำชวงศก์ษตัริยเ์บลเยี่ยม และเป็นตลำดนดัจุดรวมกำรแลกเปล่ียนสินคำ้ในอดีต อิสระ
ให้ท่ำนเดินเลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมือง อำทิ ช๊อคโกแล๊ตผำ้ลำยลูกไม ้เส้ือผำ้รองเทำ้กระเป๋ำ ฯลฯ จากน้ันน า
ท่านเดินทางเข้าสู่อเวนิว หลุยส์ Avenue Louise เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซ่ ในนครปำรีส เต็มไปดว้ย
ร้ำนคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรปมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ ตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :      Leonardo Hotel Wavre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5        กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซ่ึงเต็ม

ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ำแซนน์ บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลำงแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้ง
ถ่ินฐำนมำกวำ่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปำรีส
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้ ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก 
และด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยำศำสตร์และศิลปะ 
ท ำให้กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญั
ท่ี สุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่ำงกำร
เดินทำงชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่บำ้นทำงชนบทของฝร่ังเศส 1805 น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้า
แซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่
สร้ำงดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสร้ำงภำพให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ี

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

งดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกำะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถน์อร์ทเตรอดำม , พิพิธภณัฑ์ออร์เซย ์, แซงวำล้ีด , พระรำชวงับูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์
ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวหิารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร   
 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหำรพระหฤทยั  ท่ี
สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีอุทิศแด่ชำว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจำกสงครำมกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตำมแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบ
เซนไทน์ Roman-Byzantine สีขำวสวยเด่น
เป็นสง่ำบนเนิน เขำมองมำร์ต น ำท่ำนชม
ควำมงำมของวิว สวยของปำรีส จนอำจกล่ำว
ว่ ำ  เ นิ น เ ข ำ ม อ ง ม ำ ร์ ต เ ป็ น เ นิ น แ ห่ ง
ประวติัศำสตร์ และ เนินแห่งควำมฝัน ของ
บรรดำศิลปินทั้งหลำย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงำนศิลปะไดมี้ กำร
สร้ำงสรรคจ์ำกท่ีน่ีเป็นจ ำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบับรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียง ในยำ่น
มองมำร์ตตลอดสองขำ้งทำงจะเตม็ไปดว้ยร้ำนกำแฟสไตลป์ำรีเซียง อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินชมบรรยำกำศ และ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกต่ำงๆ น ำท่ำนชมลำน
ประวติัศำสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de 
la Concorde ท่ีพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระ
นำงมำรีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหำรชีวิต
โดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส น าท่าน
เดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็น
จุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของ
นครหลวงปำรีส หอคอยโครงสร้ำงเหล็ก
ตั้งอยูบ่นชองป์เดอ มำรส์ บริเวณแม่น ้ ำแซน ในกรุงปำรีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ท่ำนเก็บภำพ
ประทบัใจกบัหอไอเฟลตำมอธัยำศยั จากน้ันน าท่านชมถนนแห่งแฟช่ัน“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) 
ท่ีมี ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปด ้ วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขำ้งทำงและถือวำ่เป็นถนนท่ีติดอนัดบั

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


 

 

สวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้ำง
ข้ึนในปี ค.ศ.180 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบ
รนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง   

เทีย่ง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 
...... ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 
22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR038 

วนัที่7       ปารีส -  กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  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.-ธ.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 15,900 

พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,900 

10-16 ต.ค.//17-23 ต.ค. 2562 47,900 47,900 47,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 55,900 55,900 55,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 3,500.-) 



 

 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  

มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของ
การเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 



 

 

  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


