รหัสโปรแกรม : 16541 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – รู เดสฮาร์ ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ ด - เซนต์ กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ ฟ
กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ ดัม - ล่ องเรื อหลังคากระจก – ดามส์ สแควร์
กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE
ปารีส - ย่ านมองมาร์ ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

กาหนดการเดินทาง
15-21 ม.ค.//22-28 ม.ค.//29 ม.ค.-04 ก.พ.//05-11 ก.พ.//12-18 ก.พ.//19-25 ก.พ.//26 ก.พ.-03 มี.ค.//04-10 มี.ค.//
11-17 มี.ค.//13-19 พ.ค.//20-26 พ.ค.//27 พ.ค.-02 มิ.ย.//03-09 มิ.ย.//10-16 มิ.ย.//17-23 มิ.ย.//24-30 มิ.ย. 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาร์
เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง

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

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – รู เดสฮาร์ ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ ด
เซนต์ กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ ฟ

01.50 น.
06.40 น.

ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR069
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ
ด่ านศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว นาท่ านออกเดินทางสู่ เมือง รู เดสฮาร์ ม อัม ไรน์ Rüdesheim am Rhein(60ก.ม.)
เมื อ งโรแมนติ ก แห่ ง แม่ น้ ำไรน์ รู เดส
ฮำร์ ม อัม ไรน์ เต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห์ ข อง
ควำมเป็ นเมืองเก่ำ เรี ยงรำยด้วยร้ำนขำย
ของที่ ร ะลึก ร้ ำนไวน์ และภัต ตำคำรที่
ตกแต่ ง ประดับ ประดำอย่ ำ งสวยงำม
ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้มำเยือ นไม่ ข ำด
สำย มีอ ำคำรกึ่ งไม้ซุง ไม้ที่เ ก่ ำแก่ แ ละ
สวยงำมของเมือง นาท่ านเดินทางสู่ เมือง
“บ็อบพาร์ ด” (45ก.ม.) Boppard เมือง
แสนสวยริ มฝั่งแม่น้ ำไรน์ ซึ่งนอกจำกมี
ทัศนียภำพที่สวยงำมอันเปี่ ยมสเนห์ แล้ว
บ็อบผำดยังมีชื่อเสี ยงในด้ำนวัฒนธรรม
ประจำท้องถิ่น มีเวลาให้ ท่านได้ ถ่ายภาพ
อันสวยงามของแม่นา้ ไรน์ และซื้อของที่
ระลึกพื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ที่เปิ ด
ไวน์ , ของที่ ร ะลึก น่ ารั ก ๆประดับ บ้ า น
ฯลฯ จำกนั้นนำคณะออกเดินทำงสู่ท่ำเรื อ “นาท่ านล่ องเรื อนาเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่ง
แม่ น้าไรน์ ” ที่ มีเรื่ องรำวของปรำสำทต่ ำงๆเก่ำแก่ มำกมำยของมหำเศรษฐีในอดีต จำกยุคโรมันและชำว
เยอรมันเผ่ำต่ำงๆที่ยงั คงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่เสื่อมคลำย แม่น้ ำแห่งนี้ยงั ก่อให้เกิดเรื่ องรำว ,ตำนำน และบท
เพลงต่ำงๆที่ทำให้ผูค้ นหลงใหล เรื อจะนำท่ำนผ่ำนหน้ำผำ “ลอเรไล” อันเป็ นตำนำนของหญิงสำวที่คร่ ำ
ชีวิตผูค้ นที่เดินทำงโดยเรื อผ่ำนแม่น้ ำสำยนี้ จนเข้ำสู่ “เขตเซนต์ กอร์ ” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพรำะบทกวี
ของ Heinrich Hene เป็ นเมืองที่ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงดีเยีย่ ม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่ำย

คา่

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโคโลจญน์ (120ก.ม.) นำท่ำนเข้ำชมภำยใน “มหาวิหารแห่ งโคโลญจน์ ” สัญลักษณ์
แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหำวิหำรสไตล์
โกธิกดังเดิมขนำนแท้ สร้ำงในปี 1248 ใช้
เวลำสร้ ำ งยำวนำนมำรำธอน 632 ปี
จำกนั้ นเดิ น เที่ ย วชมเมื อ งโคโลญจน์
พร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมือง ,ของที่ระลึก
ตลอดจนสิ น ค้ำแบรนด์เนมชื่ อดังนำนำ
ชนิ ดบนถนน Walking Street รอบมหำ
วิหำร นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองดุสเซ
ล ด อ ร์ ฟ ” ( 4 5 ก . ม . ) น อก เ หนื อจ ำ ก
ประวัติ ศ ำสตร์ นั บ แต่ ยุ ค สมัย ปี 1100,
เมืองหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia
แห่ งนี้ ยังเป็ นศูน ย์ร วมกำรค้ำ และเมือง
แฟชัน่ ของเยอรมัน นาท่ านออกเดินทางสู่
“เมื อ งดุ ส เซลดอร์ ฟ” นอกเหนื อ จำก
ประวัติ ศ ำสตร์ นั บ แต่ ยุ ค สมัย ปี 1100,
เมืองหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia
แห่งนี้ ยังเป็ นศูนย์รวมกำรค้ำ และเมืองแฟชัน่ ของเยอรมัน
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่3

Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกจากเดินทางสู่ หมู่บ้านไร้ ถนนหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (260ก.ม.) หมู่บำ้ นกีธูร์น เป็ นหมู่บำ้ น
ที่สวยงำม โดยควำมแปลกของหมู่บำ้ น
อยูท่ ี่ไม่มีถนนแม้แต่สำยเดียว แต่จะมีลำ
คลองล้อ มรอบเมื อ งโดยกำรคมนำคม
ทั้ง หมดยัง ใช้ท ำงน้ ำ โดยยำนพำหนะ
หลักที่ใช้คือเรื อ จนได้รับฉำยำวว่ำ เวนิ ซ
แห่ งเนเธอร์ แลนด์ จากนั้ น น าท่ านออก
เดิน ทางสู่ “เมื อ งโวเลนดัม ” (140ก.ม.)
หรื อ "ไข่ มุกแห่ งซุย เดอร์ ซี " (The Pearl
Of The Zuiderzee)เมืองโวเลนดัมเป็ นเมืองเก่ำทำงตอนเหนื ออีกเมืองของประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นเมือง
ชำยฝั่งทะเลที่ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่ำที่สำคัญ เป็ นเมืองประมงทำงทะเลที่มีควำมโดดเด่นในเรื่ องของท่ำเรื อ

ดุสเซลดอร์ ฟ – กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ ดัม

เที่ยง
บ่ าย

คา่

และหมู่บำ้ นชำวประมงรวมไปถึงลักษณะกำรแต่งกำยในแบบดั้งเดิมของชำวดัตช์มำกที่สุดอีกเมืองหนึ่ งใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอัธยำศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์ ” (20ก.ม.) ซึ่งมีก ำรอนุ รัก ษ์กงั หัน ลม และ
บ้ำนเรื อนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็ นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งที่รวมควำมเป็ นฮอลแล นด์หลำยอย่ำง
เข้ำไว้ดว้ ยกัน บ้ำนไม้สีเขียวริ มน้ ำ สวน
เล็กๆ หน้ำบ้ำนสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน
ลมเก่ำแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม
นอกจำกกังหันลมแล้วก็ยงั มีรองเท้ำไม้
อี ก ที่ เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ
Nether lands ให้ท่ำนได้เดินเที่ยวชม
บรรยำกำศอันสดชื่นบริ สุทธิ์ท่ำมกลำง
ทุ่ งหญ้ำเขี ยวขจี ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อ
เลื อ กชมรองเท้ำ ไม้แ ละของที่ ร ะลึ ก
พื้นเมือง อำทิ เนยแข็งนำนำชนิ ด, ของ
ประดับบ้ำน, ของใช้ในครัวเรื อนฯลฯ
นาท่ านออกเดินทางสู่ “อัมสเตอร์ ดัม”
(20ก.ม.) ประเทศเนเธอร์ แลนด์พร้อม
ชมวิว ทิ ว ทัศ น์ ที่สวยงำมระหว่ ำงกำร
เดิ น ทำง ท้อ งทุ่ ง อัน เขี ย วขจี สลับกับ
หมู่บำ้ นทำงชนบท ตลอดสองข้ำงทำง
เดินทำงถึง “กรุ งอัมสเตอร์ ดัม” ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่นา้ อัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมำณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชำกรในเขตตัวเมืองประมำณ 742,000 คนชมสภำพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไป
มำทัว่ เมืองอย่ำงเป็ นระเบียบกว่ำ100สำย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่4

Dorint Airport Amsterdam หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

อัมสเตอร์ ดัม – ล่ องเรื อหลังคากระจก – ดามส์ สแควร์
กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แมเนเกนพิส

เที่ยง
บ่ าย

นำท่ำนชม “กรุงอัมสเตอร์ ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นา้ อัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมำณคริ สต์ศตวรรษที่ 12
ปัจจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชำกรในเขตตัวเมืองประมำณ 742,000 คนชมสภำพ
เมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมำทัว่ เมืองอย่ำงเป็ นระเบียบกว่ำ100สำย “ให้ คณะได้ เพลิดเพลินกับการ
ล่องเรื อหลังคากระจก” เรื อจะล่องไปตำมลำคลองของเมืองที่จะให้ท่ำนได้เห็นบ้ำนเรื อนแบบชำวดัชต์ ที่
สร้ำงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จะเป็ นอำคำรทรงแคบที่มีตะขออยูช่ ้นั บนสุดของอำคำร
เอำไว้ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ำบ้ำนระหว่ำง
เส้นทำงล่องเรื อผ่ำนบ้ำนเรื อนแพที่อยู่
ริ มคลองที่มีอยูม่ ำกถึง 2,500 หลัง แล้ว
ไปชมเขตที่เมืองที่ เก่ำแก่ที่สุดของกรุ ง
อัมสเตอร์ดมั นาเท่ านเข้ าชม “สถาบัน
เจีย ระไนเพชร Coster Diamond”
อุต สำหกรรมกำรเจี ยระไนเพชรของ
เนเธอร์ แ ลนด์ไ ด้รั บ กำรยกย่อ งว่ ำ ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน กำรคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจำกวิทยำกรผูช้ ำนำญตลอดจนขั้นตอน
กำรเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่ำที่สุดสำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรเป็ นเจ้ำของอัญมณี ล้ ำค่ำ เลือกซื้อตำม
ชอบใจพร้อมใบกำรันตี Certificate จำกบริ ษทั ฯที่มีชื่อเสียง มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำ ภำยในร้ำนที่ทำ
ด้วยไม้เป็ นของที่ระลึกต่ำงๆ เช่นพวง
กุญแจ, รองเท้ำไม้, ภำพวำด, ของที่
ระลึ ก ฯลฯ น ำคณะเดิ น ทำงเข้ ำ สู่
“ดามส์ สแควร์ ” จัตุ รัสใหญ่ ใจกลำง
กรุ งอัมสเตอร์ดมั อิสระให้ท่ำนได้เดิน
เที่ ยวชมบรรยำกำศอันโรแมนติก กับ
อำคำรต่ ำ งๆในสไตล์ยุ โ รป พร้ อ ม
เลือกซื้อของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ กรุ งบรัสเซล
(200ก.ม.) เป็ นเมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม และเป็ นศูนย์กลำงหรื อเมือง
หลวงอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรของสหภำพ
ยุโรป น ำท่ ำนถ่ำยรู ปคู่ อะตอมเมี่ยม
ประ ติ ม ำก รร มรู ป อะ ตอมม หึ ม ำ
สัญลักษณ์จำกกำรรวมตัวครั้งแรกของ
กลุ่ ม ประเทศยุ โ รปเมื่ อ ปี ค.ศ.1959

คา่

ผ่ำน จำกนั้นชมบริ เวณพระรำชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเบลเยี่ยม นำท่ำนชมประติมำกรรม “อะโต
เมีย่ ม” สัญลักษณ์ของกำรรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 เข้ำสู่ เขตเมืองเก่ำภำยใน
บริ เวณ “จตุรัสกรองด์ ปลาซ” สัมผัสกับบรรยำกำศลำนกว้ำงซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ ดำ้ นด้วยตึกโบรำณแต่ละตึก
ล้วนมีลวดลำยปูนวิจิ ตรแต้มทองเป็ นอำคำรสไตล์บำร็ อก ทั้งศำลำว่ำกำรเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง,
อำคำรของสมำคมอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณ์เฉพำะของ
ตัวเอง นาท่ านชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์ เพลซ
(มรดกโลก) ใจกลำงเมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง หมู่ตึกกริ ลเฮำส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็ น
สถำนที่ประทับของรำชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยีย่ ม และเป็ นตลำดนัดจุดรวมกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำในอดีต อิสระ
ให้ท่ำนเดินเลือกซื้อสินค้ำพื้นเมือง อำทิ ช๊อคโกแล๊ตผ้ำลำยลูกไม้ เสื้อผ้ำรองเท้ำกระเป๋ ำ ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั

พักที่ :
วันที5่

Leonardo Hotel Wavre หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดินทางสู่ ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ทต์ที่ใหญ่ ที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.)ซึ่งเต็ม
ไปด้ วยสินค้าแบรนด์ เนมต่างๆ มากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ ำแซนน์ บริ เวณ
ตอนเหนื อ ของประเทศฝรั่ ง เศสบนใจ
กลำงแคว้น อีล -เดอ-ฟรองซ์ จำกกำรตั้ง
ถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบนั กรุ งปำรี ส
เป็ นหนึ่ งในศูนย์ก ลำงทำงเศรษฐกิ จและ
วัฒ นธรรมที่ ล้ ำ สมัย แห่ ง หนึ่ งของโลก
และด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ
บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยำศำสตร์และศิลปะ
ทำให้กรุ งปำรี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สำคัญ
ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งของโลก ระหว่ ำ งกำร
เดินทำงชมวิวทิวทัศน์ อนั สวยงำมของหมู่บ้ำนทำงชนบทของฝรั่งเศส 1805 นาท่ าน “ล่ องเรื อชมแม่ น้า
แซนน์ ” พร้อมชมชมสถำนที่สำคัญคู่บำ้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่
สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุ รักษ์และสร้ำงภำพให้ปำรี สโดดเด่นเป็ นมหำนครที่
งดงำมแห่งหนึ่ งของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกำะเซ็นต์
หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดำม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวำลี้ด , พระรำชวังบูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์
ที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ าย

คา่

กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ล่ องเรื อชมแม่ น้าแซนน์

พักที่ :
วันที6่

Best Western CDG Airport Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
ปารีส – ย่ านมองมาร์ ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร
Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ย่านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขำสูง 130 เมตร ทำงเหนือของปำรี สและเป็ น
จุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหำรพระหฤทัย ที่
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถำนที่อุทิศแด่ชำว
ฝรั่งเศส ที่เสี ยชีวิตจำกสงครำมกับป รัสเซีย
ออกแบบตำมแบบศิล ปะสไตล์โ รมัน - ไบ
เซนไทน์ Roman-Byzantine สี ขำวสวยเด่ น
เป็ นสง่ ำบนเนิ น เขำมองมำร์ ต น ำท่ ำนชม
ควำมงำมของวิว สวยของปำรี ส 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
ประวัติ ศำสตร์ และ เนิ น แห่ งควำมฝั น ของ
บรรดำศิลปิ นทั้งหลำย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นัด พบของศิลปิ นมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิลปะได้มี กำร
สร้ำงสรรค์จำกที่นี่เป็ นจำนวนมำก อิสระให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศแบบชำวปำรี เซียง ในย่ำน
มองมำร์ตตลอดสองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วยร้ำนกำแฟสไตล์ปำรี เซียง อิสระให้ท่ำนได้เดินชมบรรยำกำศ และ
เลือกซื้ อ ของที่ ร ะลึก ต่ ำงๆ น ำท่ ำ นชมลำน
ประวัติศำสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de
la Concorde ที่พระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 และพระ
นำงมำรี องั ตัวเนต ถูกตัด สิ น ประหำรชีวิต
โดยกิ โ ยติ น ในสมัย ปฏิว ตั ิ ฝรั่ งเศส น าท่ าน
เดินทางสู่ บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็ น
จุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ ของ
นครหลวงปำรี ส หอคอยโครงสร้ ำ งเหล็ก
ตั้งอยูบ่ นชองป์ เดอ มำรส์ บริ เวณแม่น้ ำแซน ในกรุ งปำรี ส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่
เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้ำงที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่ำนเก็บภำพ
ประทับใจกับหอไอเฟลตำมอัธยำศัย จากนั้นนาท่ านชมถนนแห่ งแฟชั่น “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees)
ที่มี ควำมยำวกว่ำ 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้ำงทำงและถือว่ำเป็ นถนนที่ติดอันดับ
สวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่จกั รพรรดิน โปเลียนให้สร้ำง
ขึ้นในปี ค.ศ.180 นาท่ านช้ อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตามรสนิยมแบ
รนด์ ชื่อดังนานาชนิด อาทิ นา้ หอม เสื้ อผ้ากระเป๋า เครื่ องสาอาง
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

เที่ยง

บ่ าย
......
21.40 น.

จากนั้นสินค้าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
ได้ เวลานัดหมาย เดินทางเข้ าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR038

วันที่7

ปารีส - กรุงเทพฯ

06.05 น.
07.15 น.
17.45 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ย นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ า อันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้ นาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

ม.ค.-มี.ค. 2563
พ.ค. 2563

39,900

39,900

39,900

14,900

40,900

40,900

40,900

14,900

มิ.ย. 2563

44,900

44,900

44,900

15,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ ต//ปำรี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ผูม้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า(ทางบริษัทฯคิดค่ าบริ การ 4,000.-)

ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้ อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมแฟกซ์ สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ค รบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำ ท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ย หรื อได้รับบำดเจ็ บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัว หน้ำทัวร์ และเหตุ สุดวิสั ยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่ านไม่ ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และ
มี เ อกสารชี้ แ จงให้ ท่ านเข้ าใจ(ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่กั บ การต่ อ รองระหว่ างบริ ษั ท ฯกั บ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่ างประเทศหรื อ โรงแรมที่ พั ก
ต่ างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%



ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่ างหนึ่ งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิ น ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มกี ำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิม่ เติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

