
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกรำคม-มีนำคม 2565 
( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 



 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR833 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วันที่2        มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลำเบลล์ – ช้อปป้ิง 
02.00 น. ออกเดินทางสู่มิวนิคประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR059 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านออก

เดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัล์สตทัท์” (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ น าท่านชมเมืองฮลัล์สตทัท ์
เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย 
“ซาลสกัมแมร์กูท ” ดุจดังพลอยเม็ดงาม
ประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนที่
ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม 
ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัลส์ตทัท,์ โก
เซา, โอแบร์ทราวน์  และบาดกอยแซร์น 
รวม กัน เป็ น ศู น ย์ก ล างขอ ง  “อิ น เน อ ร์
ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี หมู่บ้าน
ในบริเวณน้ีร ่ารวยเพราะเหมืองเกลือที่ท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถิ่น น าท่าน
เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถิ่นที่ยงัคงยึดติด
กบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทวัร์จะน าท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยูท่า้ยหมู่บา้นระหว่างทางผ่านชม
บา้นเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูป
ในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น) จากนั้ นมี
เวลาอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 

(Salzburg) น าท่านเดินทางตามเส้นทางของ
ภาพยนตร์ช่ือดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” 
ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง 
น าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มี
ขน าดใหญ่ เป็ น อัน ดับ ส่ี ข อ งป ระ เท ศ
ออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบ



 

บารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมาเดอุส โม
สาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเ้มื่อปี ค.ศ. 1997 น าท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell 
Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ของเจา้ชาย 
อาร์คบิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก มีเวลาให้
ท่านเดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินขา้มสะพานแม่น ้ าซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่ง
สู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus 
เลขที่ 9 จากนั้นน าท่านชมสถานที่ที่ส าคญัๆ ของเมืองเก่าที่ท่านตอ้งตื่นตาตื่นใจกบัความงดงามของสถานที่ต่างๆ 
เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใช้สอยในการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม, 
สินคา้ที่ระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดงัจากออสเตรียมากมาย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     Austria Trend Hotel, Salzburg หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที่3       ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกำเด้น – ทะเลสำบโคนิคส์ซี  
   รอมเซำ – โอเบอรำมำเกำ – วิหำรเอททอล – ฟุสเซ่น 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้” (Berchtesgaden) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยงัเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใชเ้ลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้าง
อาคารใน รูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวตกแต่ งด้วยลายปูน
สไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐาน
บญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้
แวะชมวิวความงดงามของ “ทะเลสาบโคนิค
ซี” (Konigssee) กล่าวกัน ว่าทะเลสาบโค
นิคส์เป็นทะเลสาบที่มีน ้ าใสบริสุทธ์ิมาก
ที่สุดในประเทศเยอรมนั ในทะเลสาบแห่งน้ีจึงอนุญาติให้เรือที่ใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้าและเรือพายเท่านั้นที่สามารถใช้
สัญจรได ้  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม “เมืองอาร์มเซา” (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ย

ขุน เขาและสายน ้ าสวยงาม  ชมโบสถ์ เซนต์ เซบาส เตียน  (The Church of St. Sebastian) ค ริสตจักรนิกาย



 

โรมนัคาทอลิกที่มกัปรากฏบนโปสการ์ดและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากที่ตั้ง
ของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทศัน์ส าหรับการวาดภาพ น าท่านออก เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บา้นโอเบอรามา
เก า ” (Oberammergau) หมู่ บ้ าน เล็ ก ๆ  ที่
งดงามดว้ยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือน มี
เน้ือหาเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมือง ใน
ตวัเมืองมีร้านคา้ของที่ระลึก, สินค้าแฟชั่น, 
ร้านอาหารเล็กๆ มากมาย เมืองน้ีมีช่ือเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่จดังานคริสตน์าฏกรรม 
“The Passion Play” ย่ิงใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
จดัชขึ้นทุกๆสิบปี เพราะเหตุน้ีจึงมีร้านคา้ที่
จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกส าหรับศาสนิก
ชนอยูม่ากมายโดยเฉพาะงานแกะสลกัจากไม้ มีเวลาให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศที่คลาสสิกในหมู่บา้น
แห่งน้ี น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมส านกัสงฆ์แห่งเมือง เอททลั (Kloster Ettal) ไดรั้บ
การขึ้นทะเบียน UNESCO ส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวนัสมโภชประจ าปีของนักบุญวิทาลลิ
สแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษขาหมูเยอรมนั / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :   Hirsch Hotel Fussen หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่4         ฟุสเซ่น – เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลำเก้น – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ได้ช่ือว่าเป็นต้นแบบการ
สร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทรา 
แห่ง ดีสนีย์แลนด์  ตัวปราสาท ซ่ึงได้ถูก
ตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้ งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนี
สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บน
บนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์สูงกว่า200 เมตร
เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทัสมควรแก่
เวลาน าคณะลงจากปราสาท (*กรณีคิวการ
เขา้ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานช
ไตน์(ภายนอก)และน าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือช่ืออย่างเป็นทางการ
ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีป
ยโุรปกลางมีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบั
ประเทศออสเตรียและด้านตะวนัตกติดกับ
สวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ประเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่
ท่องเที่ยวในยุโรปทั้ งหมดนอกจากน้ีลิก
เตนสไตน์ยงัเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดู
หนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศ
ที่เก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย น าท่าน
ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองอินเทอร์ลาเกน้” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบสองแห่งกลางเมืองคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกแอลป์มียอด
เขาเขานอ้ยใหญ่มากมายโดยเฉพาะอยา่งย่ิงท่านจะไดเ้ห็นเขายอดเขาจุงเฟรา อนัลือช่ือ, นาฬิกาดอกไม,้ คาสิโนฯลฯ 
เมืองน้ีแหละคือสวิสฯ แบบสุดๆอย่างที่หลายคนยงัไม่เคยได้สัมผสั มีเวลาให้ท่านได้อิสระกบัการเลือกซ้ือสินค้า
สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดัง, มีดพับสวิส , ช็อคโกแลต ฯลฯ ท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพกับ
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติกไดต้ามสบาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :   THE HEY HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที่5       อินเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ 

   ถ ำ้น ้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นเลาเทอร์บรุน
เนน ” ท่ านจะได้ชม วิวหมู่ บ้ านที่ น่ า รัก
ระหว่างเส้นทางน าท่านชมวิวน ้ าตกชเตาบ์
บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจาก
หน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน
แห่งน้ี น าท่านเขา้สู่สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุน
เนน โดยสารรถไฟฟันเฟือง สายท่องเที่ยว
ขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกวา้งกว่าปกติเพื่อชม
ธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทศัน์



 

อนังดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือน าท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ช่ือว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” 
เป็นพ้ืนที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 
ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานีจุงเฟราแลว้ จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
“ถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายเุก่าแกก่ว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลกัน ้าแข็งที่สวยงามอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร ให้ท่าน
เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพ่ือเดินออกสู่ลานหิมะดา้นนอก “ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของของธารน ้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มที่ ส าหรับภายในตัว
อาคารจุงเฟรายงัมีห้องนิศรรษการเก่ียวกบัประวตัิการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจ าหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพ่ือเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งน้ีไดอ้ีก
ดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางลงเขาด้วย

รถไฟ ฟัน เฟืองสู่สถานีไอ เกอ ร์  (Eiger) 
เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า “น า
ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป 
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถานีกริล
เดลวาล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดี
จอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของ
ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้
เบอร์กนัดี และยงัเป็นเมืองที่มีความส าคญัใน
ดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ :   Hotel Mercure Dijon Centre Clemenceau หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่6         ดีจอง - ปำรีส – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ – ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ – City Tour 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผ่านชม 

มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  ้าสมยัแห่ง
หน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีส
เป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย์” (ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่
ส าคญัๆของพระราชวงั)  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบัน เพราะความ
สวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ที่มีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ผูท้ี่
ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่ง
น้ี คือ พระเจา้หลุยส์ที่ 14 ของฝร่ังเศส   น า
ท่ านชมห้องต่ างๆ  ที่ ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจงตามช่ือเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้อง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอ
พอลโล , ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors น าท่าน  “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคัญ
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ ด , 
พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ น าผ่านชม “ จตัุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจา้
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น
“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
ว่าเป็นถนนที่ติดอนัดับสวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อันโดดเด่นของมหานคร
ปารีส บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชัย
ชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  Hotel Mercure Paris La Défense หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 
 



 

วันที่7         ปำรีส - Duty Free – ห้ำงลำฟำแยต 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 

น ้ าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัที่ห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-
ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 040 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

 

  

วันที่8        ปำรีส – สนำมบิน ชำร์ เดอ โกลล์ – เดินทำงกลับ 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั 

 

 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

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

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 

อัตรำค่ำบริกำร (รวมวีซ่ำ)  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

      พกัห้องละ 2 ท่าน 
   เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
  พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

    เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปีพกักบั 
     ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

22 – 29 ม.ค. 65 65,900 65,900 65,900 18,900 
02 – 09 ก.พ. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
12 – 19 ก.พ. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
12 – 19 มี.ค. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 
19 – 26 มี.ค. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 

   26 ม.ีค.–02 เม.ย. 65 67,900 67,900 67,900 18,900 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ยโูร*** 
* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 



 

4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

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

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 



 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

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

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


