รหัสโปรแกรม : 22425 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กาหนดการเดินทาง

มกราคม-มีนาคม 2565
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
19.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.10 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่2
02.00 น.
06.20 น.

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้ อปปิ้ ง
ออกเดินทางสู่ มิวนิคประเทศเยอรมัน...โดยสายการบินกาต้าร์แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR059
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออก
เดินทางสู่ “หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บา้ นน่ารักริ มฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นําท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์
เมื องที่ ต้ งั อยู่ใจกลางดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยาย
“ซาลสกั ม แมร์ กู ท ” ดุ จ ดัง พลอยเม็ ด งาม
ประดับ อยู่ เ ชิ ง เขา “ดัค ชไตน์ ” ดิ น แดนที่
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ครอบคลุมอาณาบริ เวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โก
เซา, โอแบร์ ท ราวน์ และบาดกอยแซร์ น
รวมกั น เป็ นศู น ย์ ก ลางของ “อิ น เนอร์
ซาลสกัม แมร์ กูท ” ดิ นแดนซึ่ ง มีวฒั นธรรม
สื บทอดต่อกันมานานถึ ง 3,500 ปี หมู่บา้ น
ในบริ เวณนี้ร่ าํ รวยเพราะเหมืองเกลือที่ทาํ กันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสําริ ดช่วยสร้างความเจริ ญให้ทอ้ งถิ่น นําท่าน
เที่ยวชมสถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยงั คงยึดติด
กับจารี ตประเพณี ด้ งั เดิ ม หัวหน้าทัวร์ จะนํา
ท่านเดิ นผ่านตัวเมืองไปสู่ จุดชมวิวที่อยู่ทา้ ย
หมู่ บา้ นระหว่า งทางผ่า นชมบ้านเรื อนและ
ร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริ เวณจุดชม
วิวขอความกรุ ณาทุกท่านไม่ส่งเสี ยงดังหรื อ
เข้าไปถ่ายรู ปในบริ เวณบ้านของคนท้องถิ่น)
จากนั้นมีเวลาอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) นําท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ ชื่อดัง “เดอะซาวน์
ออฟมิวสิ ก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง นําท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้ เต็มไปด้วยศิลปะแบบบารอก จนได้ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่ งศิลปะบา
รอก เป็ นเมืองเกิ ดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุ ส โมสาร์ ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านเดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของพระราชวังมิรา
เบลล์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจ้าชาย อาร์ คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริ ซ ปั จจุบนั เป็ นจุดถ่ายรู ป
ยอดนิ ยมที่สุดของคู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้น
นําท่านเดินข้ามสะพานแม่น้ าํ ซอลซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบ้าน
ของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นนําท่านชมสถานที่ที่สําคัญๆ ของ
เมื องเก่ า ที่ ท่า นต้องตื่ นตาตื่ นใจกับ ความงดงามของสถานที่ ต่างๆ เหล่ า นั้น จากนั้นมี เวลาอิ ส ระเพื่ อให้ไ ด้ท่ า น
สนุ กสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม, สิ นค้า ที่ระลึ กชื่ อดังมากมาย ตลอดจนขนม
และซ็อคโกแลตชื่อดังจากออสเตรี ยมากมาย
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Austria Trend Hotel, Salzburg หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3
เช้า

ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้ น – ทะเลสาบโคนิคส์ ซี
รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่ น
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น” (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยังเป็ นเส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าและการสํารวจหาเกลือและสิ นแร่
บริ เวณเมื องเก่ าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้ าง
อาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน ที่ มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตัว ตกแต่ ง ด้ ว ยลายปู น
สไตล์ ส ตัด โก้ และในอดี ต เคยเป็ น ฐาน
บัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซี ทางตอนใต้
แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิค
ซี ” (Konigssee) กล่ า วกันว่า ทะเลสาบโค
นิ ค ส์ เ ป็ นทะเลสาบที่ มี น้ ํา ใสบริ สุ ท ธิ์ มาก

คํ่า

ที่สุดในประเทศเยอรมัน ในทะเลสาบแห่ งนี้ จึงอนุ ญาติให้เรื อที่ใช้เครื่ องยนต์ไฟฟ้ าและเรื อพายเท่านั้นที่สามารถใช้
สัญจรได้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์ บาวาเรี ย เป็ นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและสายนํ้าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตีย น (The Church of St. Sebastian) คริ สตจักรนิ ก าย
โรมัน คาทอลิ ก ที่ ม ัก ปรากฏบนโปสการ์ ด
และได้รับความนิ ยมมากในหมู่นกั ถ่ายภาพ
และเหล่าจิตรกร เนื่ องจากที่ต้ งั ของโบสถ์มี
ความสวยงามและมีภูมิทศั น์สําหรับการวาด
ภา พ นํ า ท่ า นอ อ ก เ ดิ น ทา ง มุ่ ง ห น้ า สู่
“หมู่บา้ นโอเบอรามาเกา” (Oberammergau)
หมู่ บ ้านเล็ก ๆ ที่ ง ดงามด้วยภาพเขี ยนสี บน
ผนั ง บ้ า นเรื อน มี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ คริ สต์
ศาสนาทัว่ ทั้งเมือง ในตัวเมืองมีร้านค้าของที่
ระลึก, สิ นค้าแฟชัน่ , ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงเนื่ องจากเป็ นสถานที่จดั งานคริ สต์นาฏกรรม “The
Passion Play” ยิ่งใหญ่ที่ สุดในเยอรมันจัดชขึ้ นทุ ก ๆสิ บปี เพราะเหตุ น้ ี จึง มี ร้า นค้าที่จาํ หน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ ก
สําหรับศาสนิ ก ชนอยู่มากมายโดยเฉพาะงานแกะสลักจากไม้ มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่
คลาสสิ กในหมู่บา้ นแห่ งนี้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น ระหว่างเส้นทางแวะชมสํานักสงฆ์แห่ งเมือง เอททัล
(Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO สํานักสงฆ์แห่ งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจําปี
ของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Hirsch Hotel Fussen หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่4
เช้า

ฟุสเซ่ น – เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ ลาเก้น – ช้ อปปิ้ ง
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานช
ไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่
ได้ชื่อว่าเป็ นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพ
นิ ยายของเจ้าหญิงนิ ทรา แห่ ง ดี สนี ยแ์ ลนด์
ตัวปราสาทซึ่ งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย
ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิก
ที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่ วงค.ศ. 1845-86 ตัว

คํ่า

ปราสาทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่า200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ าํ พอลลัทสมควรแก่เวลานําคณะ
ลงจากปราสาท (*กรณี คิวการเข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําท่านไป
ถ่ายรู ปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรื อชื่ ออย่างเป็ นทางการ
ราชรัฐลิ กเตนสไตน์เป็ นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป ที่ ไม่มีทางออกสู่ ทะเลและตั้งอยู่ในทวีป
ยุโรปกลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับ
ประเทศออสเตรี ยและด้านตะวันตกติ ดกับ
สวิตเซอร์ แลนด์ถึงแม้ประเทศนี้ จะมี ขนาด
เล็ ก และเต็ ม ไปด้วยภู เขาสู ง แต่ ก็ มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวมากมายเป็ นเสมือนที่รวมสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในยุ โ รปทั้ง หมดนอกจากนี้ ลิ ก
เตนสไตน์ยงั เป็ นที่นิยมของนักเล่ นกี ฬาฤดู
หนาวและยังมีชื่อเสี ยงในฐานะเป็ นประเทศ
ที่เก็บภาษีต่าํ มากประเทศหนึ่ งด้วย นําท่าน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์ ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่ งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกแอล์ปมียอด
เขาเขาน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, คาสิ โนฯลฯ
เมืองนี้ แหละคือสวิสฯ แบบสุ ดๆอย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการเลื อกซื้ อสิ นค้า
สวิสฯ อาทิ เช่ น นาฬิ กาแบรนด์เนมชื่ อดัง, มีดพับสวิส , ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถเดิ นเล่ นถ่ ายภาพกับ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติกได้ตามสบาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

THE HEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่5
เช้า

เที่ยง
บ่าย

อินเทอร์ ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
บริ ก ารอาหารมื้ อ เช้ า ณ ห้อ งอาหารของ
โรงแรมที่พกั
นํา ท่ า นเดิ นทางเข้า สู่ “หมู่ บ ้า นเลาเทอร์ บ
รุ นเนน” ท่ า นจะได้ช มวิวหมู่ บ ้า นที่ น่า รั ก
ระหว่างเส้นทางนําท่านชมวิวนํ้าตกชเตาบ์
บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมา
จากหน้ า ผาเสมื อ นเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
หมู่บา้ นแห่ งนี้ นําท่านเข้าสู่ สถานี รถไฟเลา
เทอร์ บรุ นเนน โดยสารรถไฟฟันเฟื อง สาย
ท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ป ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนําท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดก
โลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟ
ที่จะนําท่านเดิ นทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานี รถไฟที่สูงที่สุดใน
ยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่ งได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแล้ว จากนั้นนําท่านเข้าชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000
ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักนํ้าแข็งที่สวยงามอยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็ นที่
ระลึก จากนั้นนําท่านโดยสารลิฟต์ข้ ึนสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดิ นออกสู่ ลานหิ มะด้านนอก “ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธาร
นํ้าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุ กสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มที่ สําหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมี
ห้องนิ ศรรษการเกี่ ยวกับประวัติการสร้ างทางรถไฟจุ งเฟรา, ร้ านจําหน่ ายช็ อคโกแลตลิ นน์, ร้ านนาฬิ กาและร้ าน
จําหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่ งโปรการ์ ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
บริ ก ารอาหารมื้ อกลางวัน ณ ภัตตาคารบน
ยอดเขา Panorama Restaurant
ได้เ วลาสมควรนํา ท่ า นเดิ น ทางลงเขาด้ว ย
รถไฟ ฟั น เฟื องสู่ สถานี ไ อเกอร์ (Eiger)
เปลี่ ย นการเดิ นทางเป็ นกระเช้า ไฟฟ้ า “ นํา

ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่ สถานีกริ ล
เดลวาล์ ว กรุ นด์ ซึ่ งใช้เ วลาเพี ย ง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดี

คํ่า

จอง” ซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี และยังเป็ นเมืองที่มี
ความสําคัญในด้านการคมนาคม
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Mercure Dijon Centre Clemenceau หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ดีจอง - ปารีส – เข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายย์ – ล่องเรื อชมแม่ นา้ แซนน์ – City Tour
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดิ นทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส / ถึงมหานครปารี ส นําท่าน ผ่านชม
มหานครปารี ส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าํ แซนน์บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถิ่ นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัยแห่ ง
หนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี ส
เป็ นหนึ่งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์” (ไกด์ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุ ดต่างที่
สําคัญๆของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผูท้ ี่
ก่อสร้ างพระราชวังแวร์ ซายส์ ที่งดงามแห่ ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ของฝรั่งเศส นํา
ท่ า นชมห้ อ งต่ า งๆ ที่ ต กแต่ ง อย่า งวิ จิ ต ร
บรรจงตามชื่ อเทพเจ้าต่ างๆ อาทิ เช่ น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนสั , ห้องนโปเลียน, ห้องอ
พอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors นําท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้ าํ แซนน์” พร้ อมชมชมสถานที่สําคัญ
คู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์
ลู ฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็ นต์หลุ ยส์ ,โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซงวาลี้ ด ,
พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ นําผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ นประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่
“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือ
ว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นําท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์ อนั โดดเด่นของมหานคร
ปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น นําท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัย
ชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180

คํ่า

บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Mercure Paris La Défense หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7
เช้า

15.05 น.
23.30 น.

วันที่8
02.20 น.
12.40 น.

ปารีส - Duty Free – ห้ างลาฟาแยต
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิ ยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิ ด อาทิ
นํ้าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสําอาง จากนั้นสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้า แกลลารี ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 040
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – เดินทางกลับ
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ (รวมวีซ่า)
กําหนดการเดินทาง

22 – 29 ม.ค. 65
02 – 09 ก.พ. 65
12 – 19 ก.พ. 65
12 – 19 มี.ค. 65
19 – 26 มี.ค. 65
26 มี.ค.–02 เม.ย. 65

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

65,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

65,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

65,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

พักเดี่ยว

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900

***ราคานี้ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150 ยูโร***
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 35,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ํารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอํานวย
ความสะดวก

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
 หนังสื อรั บรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่ า / สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุ ณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต ***
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง

 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ


ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

