
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวหิารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ  
ซานส์ สคนัส์ – อมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจยีระไนเพชร – จตุัรัสดามสแคว์  

จตุัรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมีย่ม - จตุัรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ– ทริอาร์ 
 ลกัเซมเบิร์ก – แร็งส์ – มหาวหิารแร็งส์ - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต  
 เข้าชมมหาวหิารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์ - City Tour   

Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                   

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่ 

27 พ.ย.-04 ธ.ค. // 03-10 ธ.ค. // 25 ม.ค.-01 ก.พ. // 19-25 มี.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์

ไลน์ส ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
18.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY405 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง  

วนัที่2       แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวหิารแห่งโคโลญจน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 

02.30 น. ออกเดินทางสู่เเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY001   
06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” เป็น
เมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใช้
ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของสถานี
รถไฟหัวล าโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5  ชมจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  

เทีย่ง บ ริก ารอ าห าร มื้ อ กล างวัน  ณ 
ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์ 
(190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.00 ช.
ม.)น าท่ านเข้าชมภายใน “มหา
วิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์
แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิกดงัเดิมขนานแท ้สร้าง

http://bit.ly/2NMk5YE


ในปี 1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร 
น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมัน สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” (45ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 0.50 ช.ม.)
นอกเหนือจากประวติัศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งน้ี ยงัเป็น
ศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3      ดุสเซลดอร์ฟ - ซานส์ สคนัส์ - อมัสเตอร์ดมั  
                ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจยีระไนเพชร - จตุัรัสดามสแคว์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (240ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) ซ่ึงมีการ
อนุรักษก์งัหนัลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด์  ท่ี น่ี เป็นเหมือนพิพิ ธภัณฑ์
กลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแล นด์หลาย
อย่างเข้าไวด้้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน ้ า 
สวนเล็กๆ  หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด ์
กังหัน  ลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบ
ดั้งเดิม นอกจากกงัหนัลมแลว้ก็ยงัมีรองเทา้
ไม้ อีก  ท่ี เป็นสัญ ลักษ ณ์ ของประเทศ 
Nether  lands ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือเลือกชมรองเท้าไม้และของท่ีระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน , ของใช้ใน
ครัวเรือน ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่ “อัมสเตอร์ดัม” (20ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 0.20 ช.ม.) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทาง
ชนบท ตลอดสองขา้งทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้ง
ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตวัเมือง
ประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย “ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะใหท้่านไดเ้ห็น

บ้าน เรือนแบบชาวดัชต์ ท่ีส ร้างมาตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็น
อาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู่ชั้ นบนสุดของ
อาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหว่าง
เส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพท่ีอยู่ริม
คลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขต
ท่ีเมืองท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอร์ดมัน า
คณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกยอ่งว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้
เป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้ าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี 
Certificate จากบริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้านท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึก
ต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น าคณะเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัส
ใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตล์
ยโุรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Dorint Airport Amsterdam หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4      อมัสเตอร์ดมั - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพสิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “กรุงบรัสเซลส์” (200ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศเบล
เยี่ยม ระหวา่งการเดินทางให้ท่านไดส้ัมผสัวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามในบรรยากาศอนัเป็นชนบท
และทางหลวงแผน่ดินท่ีไดรั้บการยกย่องว่ามี
ความปลอดภัยท่ีสุดและดีท่ีสุดในยุโรป  น า
คณะชมความสวยงามของ “กรุงบรัสเซลส์” 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยงัเป็น 1 
ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเนลกัซ์ สถานท่ีตั้ง
ขององค์การนาโต้ และองค์การส าคัญๆ อีก
หลายองคก์าร ผา่นชมอาคารบา้นเรือนต่างๆอาคารท่ีท าการของบริษทัชั้นน าของยุโรป 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรก

ของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 เข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบ  ริเวณ 
“จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น
ดว้ยตึกโบราณแต่ละตึกลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตล์
บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง, อาคารของสมาคม
อาชีพต่าง ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์
เฉพาะของตวัเอง น าคณะชมสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัประจ าเมือง “เจ้าหนูยืนฉ่ี” 
หรือ “แมเนเกนพิส” ฝีมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.
1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง ซ่ึงเป็นตวัการ์  ตูนท่ี
ไดรั้บความนิยมในยโุรป  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :   Leonardo Hotel Wavre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

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


วนัที5่        กรุงบรัสเซลส์ – ลกัเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์บรูกเคน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “ประเทศลกัเซมเบิร์ก” (200ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ช.ม.) น าท่านเดินเล่น

ชมเมืองลกัแซมเบิร์ก จดัว่าเป็นเมืองใน
หุบ เขาท่ีสวยงาม  เดินชม เมืองท่ี ถู ก
อนุรักษ์ไวเ้ป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 1994 
แ ล ะ มั ก ถู ก ข น า น น า ม ว่ า เ ป็ น
“สวิตเซอร์แลนด์น้อย”  ชมย่านเก่าแก่
ท่ีสุดท่ีเรียกวา่ “Wenzel Walk” เป็นท่ีตั้ง
ของอาคารเก่าท่ีได้รับการอนุรักษ์ทั้ ง
ปราสาทและป้อมปืนส าคัญ และมหา
วิหารในศตวรรษท่ี 17 และบ้านเรือน
ต่างๆ สถานท่ีส าคญัทางราชการ หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองทริอาร์” (Trier) (73ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 1.00 ช.ม.) เมืองเล็กใจกลางหุบเขาโม

เซิล เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
เยอรมนี โดยเมืองถูกก่อตั้งข้ึน 16 ปีก่อน
คริสตกาล ตวัเมืองตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าโม
เซิ ล  ชมพอ ร์ท า นี ก รา (Porta Nigra) 
ประตูเมืองโรมนัโบราณขนาดใหญ่สร้าง
ข้ึ น จ าก หิ น ท ร า ย สี เท า  ร ะ ห ว่ า ง
คริสต์ศกัราช 186 -200 ชมสะพานโรมนั 
(Roman Bridge) สะพานโบราณท่ีได้รับ
การยอมรับวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดในประเทศเยอรมนี และเป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ี สุดของเทือกเขาแอลป์ 
โดยสะพานแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 2 น าท่านชมบริเวณ “มาร์เกต็สแควร์” (Market Square) ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของ “โรงละครกลางแจ้ง” (Amphitheatre) ท่ีจดัวา่เป็นมรดกตั้งแต่สมยัโรมนั “โรงอาบน ้าโบราณ” 
(The Imperial Roman Baths) เป็นจตุัรัสท่ีโดดเด่นดว้ยอารยะธรรมโรมนัสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเยอรมนี
จน  ไดช่ื้อวา่ “โรมทีส่อง” และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1986 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
เมือง”ซาร์บรูกเคน” (90ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Alfa hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                
วนัที6่       ซาร์บรูกเคน - แร็งส์ – ปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ                                                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

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


น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์” (250ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์น
ในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศฝร่ังเศส เมืองแร็งส์
ตั้ งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 
กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์
ก่อตั้งข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหวา่ง
สมยัจกัรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคญั
ต่อราชบลัลงัก์ฝร่ังเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรับการ
ท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศส
ท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแห่งแ  ร็งส์ น าท่านชม “มหาวิหารแร็งส์” หรือช่ือทางการวา่ กาเตดราลนอเทรอ-
ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวิหารส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎ
กษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ยกเวน้ดา้นหน้าซ่ึงมาเสร็จ
เอาอีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือท่ีเพียงพอกบัผูท่ี้เขา้ร่วมพิธีสวมมงกุฎ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” (160ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.00 ช.ม.)เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ าสมยัแห่ง
หน่ึงของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
หมู่บ้านทางชนบทของฝร่ังเศส น าคณะเดินทางเข้าสู่ 
“ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร 
ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม 
“มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) 
หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ 
Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส 
จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิน
ทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี้ การสร้างสรรคจ์ากท่ีน่ี
เป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสอง
ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึก
ต่างๆ น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์” พร้อมชมสถานท่ีส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอ
เต็ล เดอ วลิส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พพิิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง 
,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ  จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ 
Galerie Lafayette 

ค ่า อสิระกบัอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่ :     Qualys Hotel Golf Paris Est หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7       ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่าน ผา่นชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิมเป็น

ท่ีตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลกัษณ์
เป็นปิรามิดแกว้ภายในเป็นท่ีสะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจา้ฟรังซัวร์ท่ี  2 ชม
ลานประวติัศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์
ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั
ปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-Elysees) ท่ี มี 

ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
ว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  
สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805น า
คณะช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตาม
รสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอางได้
เวลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

20.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY038 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

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


อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

27 พ.ย.-04 ธ.ค. 2561 42,900 42,900 42,900 14,000 

03-10 ธ.ค. 2561 42,900 42,900 42,900 14,000 

25 ม.ค.-01 ก.พ. 2562 42,900 42,900 42,900 14,000 

19-25 มี.ค. 2562 42,900 42,900 42,900 14,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ท//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน า้มันทีท่างสายการบินแจ้งเปลีย่นแปลงกะทันหันา 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง



บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


