รหัสโปรแกรม : 22901 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
09 – 17 // 12 – 20 เมษำยน // 30เม.ย.-07พ.ค. // 07-15 พ.ค. 2565
( กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

16.45 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

แฟรงค์เฟิ ร์ ต – บ็อบพำร์ ด – ล่องเรื อแม่ นำ้ ไรน์ - เซนต์ กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ ฟ

01.50 น.
06.40 น.

ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน...โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR069
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่าน
ชมเมือง “แฟรงค์เฟิ ร์ ต” เป็ นเมืองที่มีประวัติ
ต่ อ เนื่ อ งอัน ยาวหลายศตวรรษเคยเป็ น
สถานที่ ซ่ ึ งกษัต ริ ย์แ ละจัก รพรรดิ ห ลาย
พระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่าน
ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่ งถือได้วา่ เป็ น
สถานี ร ถไฟต้น แบบของสถานี ร ถไฟหั ว
ลาโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของ
รัชกาลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ดในเมื อ ง ด้า นข้า งก็ คื อ ศาลาว่า
การเมือง ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของจัตุรัสโรเมอร์ นาท่านเดิ นทางสู่ “เมืองบ็
อบพาร์ ด” (Boppard) เมื องแสนสวยริ มฝั่ ง
แม่น้ าไรน์ ซึ่ งนอกจากมีทศั นียภาพที่สวยงาม
อันเปี่ ยมสเนห์แล้ว บ็อบผาดยังมีชื่อเสี ยงใน
ด้านวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น มีเวลาให้ท่าน
ได้ถ่า ยภาพอันสวยงามของแม่ น้ า ไรน์ และ
ซื้ อของที่ระลึ กพื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี , ที่
เปิ ดไวน์ , ของที่ ร ะลึ ก น่ า รั ก ๆประดับ บ้า น
ฯลฯ จากนั้น น าคณะออกเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ
“น าท่ า นล่ อ งเรื อ น าเที่ ย วทัน สมัย ชมความ

ค่า

สวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ าไรน์” ที่มีเรื่ องราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐี ในอดี ตจากยุคโรมัน
และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆที่ยงั คงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่ อมคลาย แม่น้ าแห่ งนี้ ยงั ก่อให้เกิดเรื่ องราว ,ตานาน และบท
เพลงต่างๆที่ทาให้ผคู ้ นหลงใหล เรื อจะนาท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็ นตานานของหญิงสาวที่คร่ าชี วิตผูค้ นที่
เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น้ าสายนี้ จนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์ ” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene
เป็ นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยีย่ ม
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” นาท่านเก็บภาพความสวยงามยื่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่ งโคโลญจน์”
สัญลักษณ์ แห่ งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ กดังเดิม สร้ างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน
632 ปี จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเยอรมัน สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ ฟ”
นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ นบั แต่ยคุ สมัยปี 1100, เมืองหลวงแห่ ง North Rhine-Westphalia แห่ งนี้ ยังเป็ นศูนย์รวม
การค้า และเมืองแฟชัน่ ของเยอรมัน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่3
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ดุสเซลดอร์ ฟ – หมู่บ้ำนกีธูร์น – ล่องเรื อ - อัมสเตอร์ ดมั – ล่องเรื อหลังคำกระจก
Coster Diamond - ดำมส์ สแควร์
บริ การอาหารมื้ อ เช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกจากเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้า นไร้ ถ นน
“หมู่บา้ นกี ธูร์น” (Giethoorn) หมู่บา้ นกี ธูร์น
เป็ นหมู่บา้ นที่ สวยงาม โดยความแปลกของ
หมู่บา้ นอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดี ยว แต่จะ
มี ล าคลองล้อมรอบเมื อ งโดยการคมนาคม
ทั้งหมดยังใช้ทางน้ า โดยยานพาหนะหลักที่
ใช้ คื อ เรื อ จนได้ รั บ ฉายาวว่ า เวนิ ซ แห่ ง
เนเธอร์ แ ลนด์ น าท่ า น “ล่ อ งเรื อ ชื่ น ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บา้ น”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ “กรุ ง อัม สเตอร์ ดัม ”
ประเทศเนเธอร์ แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียว

ค่า

ขจี สลับกับหมู่บา้ นทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดิ นทางถึ ง “กรุ งอัมสเตอร์ ดมั ” ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าอัมสเทล
(Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ มีประชากรในเขต
ตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมือง
ที่ มี ค ลองเล็ ก คลองน้ อ ยตัด ไปมาทั่ว เมื อ ง
อย่า งเป็ นระเบี ย บกว่า 100 สาย ให้ ท่ า นได้
เพลิ ดเพลินกับการ “ล่องเรื อหลังคากระจก”
เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมืองที่จะให้
ท่า นได้เห็ นบ้า นเรื อนแบบชาวดัช ต์ที่ สร้ า ง
มาตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 17 ที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว จะเป็ นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่
ชั้นบนสุ ดของอาคารเอาไว้ข นเฟอร์ นิเจอร์
เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่ องเรื อผ่านบ้านเรื อนแพที่ อยู่ริมคลองที่ มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่
เก่าแก่ ที่สุดของกรุ งอัมสเตอร์ ดมั นาท่านเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) อุตสาหกรรมการ
เจี ยระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดี ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลื อกเพชรโดย
ละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าที่สุดสาหรับท่านที่ตอ้ งการ
เป็ นเจ้าของอัญมณี ล้ าค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริ ษทั ฯที่มีชื่อเสี ยง มีเวลาให้ท่านได้
เลือกซื้ อสิ นค้า ภายในร้านที่ทาด้วยไม้เป็ นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์ ” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ ดมั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ
อันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยโุ รป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Van der Valk Hotel Schiphol หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4
เช้า

อัมสเตอร์ ดมั - หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงบรัสเซล
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้ นกังหันลม” “ซานส์ สคันส์ ” ซึ่ งมีการอนุ รักษ์กงั หันลม และบ้านเรื อนดั้งเดิมของ
ฮอล แล นด์ ที่ นี่ เป็ นเหมื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
กลางแจ้งที่รวมความเป็ นฮอลแล นด์หลาย
อย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน บ้านไม้สีเขียวริ มน้ า สวน
เล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจาก
กัง หั น ลมแล้ ว ก็ ย ัง มี ร องเท้า ไม้ อี ก ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศ Nether lands ให้
ท่ า นได้เ ดิ น เที่ ย วชมบรรยากาศอัน สดชื่ น

ค่า

บริ สุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานา
ชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรื อนฯลฯ นาท่านเดินทางสู่ “เมืองลิสซ์”
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในเดินชมสวน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ ใหญ่และ
งดงามที่ สุ ดในโลก เดิ น เที่ ย วชมความ
สวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิ ลลี่ , และ
ดอกไม้แ สนสวยนานาพรรณที่ ก าลัง บาน
สะพรั่งทั้งสวน และดอกไม้พนั ธุ์พิเศษๆที่อยู่
ในห้องเรื อนกระจก และถ่ายรู ปคู่กบั “กังหัน
ลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์ แลนด์ พอมีเวลา
ให้ท่านดื่ มด่ าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายใน
สวนดอกไม้ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในโลกตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “กรุ งบรัส
เซล” เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ ม และเป็ นศูนย์กลางหรื อเมืองหลวงอย่างไม่เป็ นทางการของสหภาพยุโรป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5

กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้ อปปิ้ ง - ลักเซมเบิร์ก

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านถ่ายรู ปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรู ปอะตอมมหึ มา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศ
ยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 จากนั้นผ่านชมบริ เวณ
พระราชวัง ที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์แ ห่ ง เบล
เยีย่ ม เข้าสู่ เขตเมืองเก่าภายในบริ เวณ “จตุรัส
กรองด์ปลาซ” สัม ผัส กับบรรยากาศลาน
กว้างซึ่ งล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ นด้วยตึกโบราณแต่
ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็ น
อาคารสไตล์บาร็ อก ทั้งศาลาว่าการเมื อง ,
พิพิธภัณฑ์ประจาเมื อง, อาคารของสมาคม
อาชี พต่างๆ ฯลฯ ซึ่ งจะทาสัญลักษณ์ ไว้บน
จัว่ หรื อเหนือประตูเป็ นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นาท่านชม “แมนาคินพิส” อนุสาวรี ยห์ นูนอ้ ยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของ
กรุ งบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริ ล
เฮาส์ ซึ่ งครั้ งหนึ่ ง ในอดี ต เคยเป็ นสถานที่ ป ระทับ ของราชวงศ์ก ษัต ริ ย ์เ บลเยี่ ย ม และเป็ นตลาดนัดจุ ด รวมการ

เที่ยง
บ่าย

ค่า

แลกเปลี่ยนสิ นค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดิ นเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ ช๊ อคโกแลตผ้าลายลู กไม้ เสื้ อผ้ารองเท้า
กระเป๋ า ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “ประเทศลักเซมเบิร์ก”
นาท่า นเดิ นเล่ นชมเมืองลักแซมเบิ ร์ก จัดว่า
เป็ นเมืองในหุ บเขาที่สวยงาม เดินชมเมืองที่
ถู ก อนุ รัก ษ์ไ ว้เป็ นมรดกโลก ตั้ง แต่ ปี 1994
และมักถูกขนานนามว่าเป็ น“สวิตเซอร์ แลนด์
น้อย” ชมย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรี ยกว่า “Wenzel
Walk” เป็ นที่ ต้ งั ของอาคารเก่ าที่ได้รับการ
อนุ รักษ์ท้ งั ปราสาทและป้ อมปื นสาคัญ และ
มหาวิห ารในศตวรรษที่ 17 และบ้า นเรื อ น
ต่างๆ สถานที่สาคัญทางราชการ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

DoubleTree by Hilton Luxembourg หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

แร็งส์ – มหำวิหำรแร็งส์ – ปำรีส – ย่ ำนมองมำร์ ต – มหำวิหำรซำเครเกอร์ - RT-PCR-TEST

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็ งส์” เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์ นในแคว้นช็องปาญาร์ ในประเทศฝรั่งเศส เมือง
แร็ งส์ต้ งั อยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของปารี ส แร็ งส์ก่อตั้ง
ขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสาคัญ
ระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน นาท่านชม
“มหาวิหารแร็ งส์” หรื อชื่ อทางการว่า กาเตด
ราลนอร์ เทรอ-ดามเดอแร็ งส์ เป็ นอาสนวิหาร
สาคัญของเมืองแร็ งส์ จังหวัดมาร์น ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริ ยข์ อง
ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้างเสร็ จเมื่อ
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ยกเว้นด้านหน้าซึ่ง
มาเสร็ จเอาอีกศตวรรษหนึ่งต่อมา แต่ยงั เป็ นสถาปั ตยกรรมของคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอกับผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีสวมมงกุฎ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง

ค่า

นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” / ถึงมหานครปารี ส นาท่าน ผ่านชม มหานครปารี ส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซ
นน์บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบน
ใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่ น
ฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบ นั กรุ ง ปารี สเป็ น
ห นึ่ ง ใ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
วัฒนธรรมที่ ล้ า สมัย แห่ ง หนึ่ ง ของโลก และ
ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้กรุ ง
ปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก นาท่านเดิ นทางไปยังสถานที่ที่ทา
RT-PCR-TESTนาท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขา ทางเหนือของปารี สและเป็ นจุดที่สูง
ที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์ ” ( Bassilica of Sacre Coeur ) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานที่อุทิศแด่
ชาวฝรั่ ง เศส ที่ เ สี ย ชี วิต จากสงครามกับ ปรั ส เซี ย ออกแบบตามแบบศิ ล ปะสไตล์โ รมัน - ไบเซนไทน์ RomanByzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ ต นาท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส ที่แห่ งนี้ ยงั เปรี ยบ
ได้กบั ว่าเป็ น เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี
เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ
และเลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

ปำรีส - City Tour – เข้ ำชมพระรำชวังแวร์ ซำยย์ - ล่องเรื อชมแม่ นำ้ แซนน์ – Duty Free

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ภ า ย ใ น
“ พระราชวัง แวร์ ซ ายย์ ” (ไกด์ ป ระจ า
พระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สาคัญๆ
ของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคปั จจุบนั เพราะความสวยงาม
ใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มี
การตกแต่ ง ไว้อ ย่ า งสวยงาม ผู ้ที่ ก่ อ สร้ า ง
พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย ส์ ที่ ง ด ง า ม แ ห่ ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 ของฝรั่งเศส นา
ท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่ อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนสั , ห้องนโป

บ่าย

เที่ยง
บ่าย

เลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors นาท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่
สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
ค่าแก่ การอนุ รัก ษ์และสร้ างภาพให้ปารี ส โดดเด่ นเป็ นมหานครที่ งดงามแห่ งหนึ่ ง ของโลก อาทิ เช่ น หอไอเฟล ,
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซง
วาลี้ด , พระราชวังบูร์บอ็ ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ น
ประหารชี วิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาว
กว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นาท่าน
ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”

ค่า

จากนั้น นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.180 นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิ ยมแบรนด์ชื่อดัง
นานาชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสาอาง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่8

ปำรีส – ห้ ำงลำฟำแยต - ช้ อปปิ้ งจุใจแบบเต็มวัน– เดินทำงกลับ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ ต่างๆ มากมาย อาทิเช่ น Louis Vuitton , Chanel ,
Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และอีกหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง ที่ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อห้างชื่อดังที่
ห้างสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ท่านสามรถช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ใจกลางกรุ งปารี ส
เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยือนและช้อปปิ้ งยังกรุ งปารี ส
ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์...นาคณะเช็คอินและทา TAX REFUNED
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

22.25 น.

วันที่9
05.45 น.
08.10 น.
19.00 น.

โดฮำ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

09 – 17 เม.ย. 65
12 – 20 เม.ย. 65
30เม.ย.-07พ.ค. 65
07-15 พ.ค. 65

88,900
88,900
85,900
85,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

88,900
88,900
85,900
85,900

88,900
88,900
85,900
85,900

พักเดี่ยว

17,000
17,000
17,000
17,000

***ราคานี้ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150-160 ยูโร***
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ต // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิม่

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 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 ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่ องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชัว่ โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160
ยูโร

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 45,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ 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 งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ 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 ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ 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 และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 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
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

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

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ


ทำงสถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก





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

