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รหสัโปรแกรม : 12146 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดนเบิร์ก – ไฟร์บูร์ก – ทิทิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ภูเขาหิมะทิตลิส 
SkyWalk – ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ - ภัตตาคารวพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต 

สะพานไม้คาเปล - โลซานน์ – พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก – ศาลาไทย – เจนีวา - ดีจอง    



2 
 

 

ปารีส - ปราสาท มาลเมซง – มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์ 
Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                

ก าหนดการเดนิทาง 
05-11 พ.ค.//08-13 พ.ค.//10-16 พ.ค.//12-18 พ.ค.//17-23 พ.ค.//19-25 พ.ค.//24-30 พ.ค.//26 พ.ค.-01 มิ.ย.// 

29 พ.ค.-04 มิ.ย.//02-08 มิ.ย.//07-13 มิ.ย.//09-15 มิ.ย.//14-20 มิ.ย.//15-21 มิ.ย.//19-25 มิ.ย. 2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

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

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR839 
วันที่2      แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดนเบิร์ก – ไฟร์บูร์ก – ทิทิเซ่ - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ 
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.35 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR069 
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาต ิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

http://bit.ly/2NMk5YE


3 
 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองไฮเดนเบิร์ก” ชมย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัปราสาทไฮเด
ลเบิร์ก ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเชิงเขา
เหนือแม่น ้ าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้
โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้าง
ด้วยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 
900 ปี นอกจากไฮเดลแบร์กจะ
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ส าหรับ
เย อ ร ม นี แ ล้ ว  ย ั ง เป็ น เมื อ ง
ประวติัศาสตร์ส าหรับคนไทย คือ
เป็นในหลวง รัชกาลท่ี 8 ทรงพระ
ราชสมภพ ณ เมืองน้ี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองไฟร์บูร์ก” อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทางดา้ นการท่องเท่ียวมากเมืองหน่ึง

ของประเทศเยอรมนี ซ่ึงเมืองแห่ง
น้ี ถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1120 และเป็น
หน่ึงในเมืองแห่งตลาดเสรีท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความเก่ าแก่มาก
แห่งหน่ึงของประเทศ ให้ท่านได้
มีเวลาเดินเล่นหรือ ถ่ายรูปบริเวณ
ย่ าน เมื อง เก่ าและน า ท่ าน ชม 
“ วิ ห า ร ไ ฟ ร์ บู ร์ ก ”  (Freiburg 
Minster) โบสถเ์ก่าแก่ของเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1200 แบบสไตลโ์รมาเนสกจ์ากนั้น ต่อเติม แบบสไตล์
โกธิก ช่วงปีค.ศ.1230 และยงัคงสภาพอยู่รอดผ่านสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในช่วงปีค.ศ.1944 อีกดว้ย จึงเป็น
ท่ีศรัทธานบัถือของชาวเมืองไฟร์บวร์กเป็นอยา่งมากนอกจากน้ียงัถูกขนานนามโดยนกัประวติัศาสตร์ชาว
สวิส (Jacob Burckhardt) ว่าเป็น
วิหารท่ีมีหอคอยสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ด้วยความสูง
ก ว่ า  1 1 6  เม ต ร  ซ่ึ ง ภ าย ใน
บรรจรุะฆงัถงั 16 ตวั จากนั้นน า
ท่ า น สู่  “ทิ ทิ เ ซ่ ”  ( Titisee) 
ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามของ
ชาวเยอรมัน น าท่าน“ล่องเรือ” 
ชมววิทิวทัศน์อันสวยงามและโร
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แมนติกบริเวณทะเลสาบทิทิเซ่ โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา และทิวป่าสนท่ียนืตน้ปก
คลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยงัเป็นตน้ก าเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ท่ีมีช่ือเสียงสัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด ชม
ธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ท่ีเป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศช่ือดังของเยอรมนี 
จากนั้นชมการสาธิตวิธีการท านาฬิกากุ๊กกู สินคา้พ้ืนเมือง หรือเพลิดเพลินกบัการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุ๊กกู 
และงานไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใตท่ี้เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด า 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่ :  HOFGUST HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่3      ทิทิเซ่ - ภูเขาหิมะทิตลิส  - SkyWalk – ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ 
                 ภัตตาคารวพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ท่ีหมุนได้ 360 องศา 

ระหว่างชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขา
แอลป์ (The Alps)  ท่ีมีความสวยงาม 
ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 
เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้ง
ปี เป็นยอดเขาท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยม
มาเล่นสกีและท ากิจกรรมบนลาน
หิมะเป็นจ านวนมาก และบนยอด
เขาท่านจะได้สัมผสักับ ถ  ้ าน ้ าแข็ง 
(Glacier Grotto) ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ ลานสกี ให้ท่านไดอิ้สระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขา น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern ซ่ึงเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็น
ดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวปียุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี  ภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่
เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและ
ทุ่งหญ้าอนัเขียวชอุ่ม ส าหรับเล้ียง
สั ตว์  และ เป็น เมื อง ท่ี ได้ ช่ื อ ว่ า
นัก ท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มาก
ท่ี สุ ด  น า ท่ าน ถ่ า ย ภ าพ คู่ กั บ 
“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึง
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วาย
การอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 
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ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลู
เซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม  “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี 
เพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็
ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อสิระตามอธัยาศัยกบัการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง น าท่าน
เดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด
คือ นาฬิกายี่หอ้ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอ
เรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั   

 ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Grand Europe Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่4      ลูเซิร์น – โลซานน์ – พพิธิภัณฑ์โอลิมปิก – ศาลาไทย – เจนีวา - ดีจอง   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” น าท่านช่ืนชม
บรรยากาศของเมืองพร้อมชมตวัเมืองเก่า แวะให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลมิปิก” เมืองโลซานน์ 
ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดว้่าเป็น
เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ใมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่ง
อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจาก
ทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์”ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นท่ี
ประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็น
ผูน้  าครอบครัวเพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์
ถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ จากนั้นน าท่านชม เมือง
เก่าโลซานน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนี
วา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย
ธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 4 
เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนี
วา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ ท่ี
สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี 
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 น าท่านเดินทางต่อสู่ “เมืองเจนีวา” พนัธรัฐที่เลก็ที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ชม
เมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากนัว่าเป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ี
สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล 
ชมทะเลสาบเจนีวาและน ้ าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้ าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และ
เป็นสญัลกัษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวาถ่ายรูปกบั “นาฬิกาดอกไม”้ และช่ืนชมไมด้อกไมป้ระดบัหลากสีสัน
ภายในสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนี
วา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมือง
หลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี ชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์, โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง 
ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาด้วยกระเบ้ืองสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัในดา้นการคมนาคม  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :   Ibis Dijon Hotel  / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

วันที5่        ดีจอง – ปารีส - ปราสาท มาลเมซง – มองมาร์ต 
 มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น ้าแซนน์                                                    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซนน์ บริเวณ
ตอน เห นื อของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแคว้น 
อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ง
ถ่ิน ฐาน มากว่ า 2 ,000  ปี 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึง
ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมท่ีล  ้ าสมัย
แห่งหน่ึงของโลก และดว้ย
อิ ท ธิ พ ล ข อ งก า ร เมื อ ง 
ก าร ศึ ก ษ า  บั น เทิ ง  ส่ื อ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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%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%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%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
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แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่าง
การเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ปราสาท มาลเมซง”(Château de Malmaison)ไกด์ประจ าปราสาท
คอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆของปราสาท ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของปารีส ห่างจากปารีสประมาณ 
10 กม. เป็นวิมาณความรักของ นโป
เลี ยน  กับ โจ เซ ฟี น  น โป เลี ยน ซ้ื อ
ปราสาทหลังนี้ ใ ห้ โจ เซ ฟีนตอนที่
แต่งงานกัน นโปเลียนใช้ปราสาทหลงันี้
เป็นที่ ทรงงานและบ ริหารราชการ
แผ่นดินด้วยโจเซฟีนส้ินพระชนม์ที
ปราสาทหลังนี้ วนัที่ 29 พ.ค. คศ 1814 
ภายในปราสาทหลงัน้ีเฟอร์นิเจอร์  ของ
ตกแต่งอนังามวิจิตรในสมยันั้นยงัคงอยู่
ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ห้องทรงงาน 
หอ้งเล่นดนตรี หอ้งเสวย หอ้งรับแขก ห้องบรรทม หอ้งแต่งตวั ฯลฯ น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ย่านมอง
มาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม 
“มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบ
เซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวย
ของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดม้ี การ
สร้างสรรคจ์ากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่น
มองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไป
ดว้ยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้
ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกต่างๆ น าท่าน  “ล่องเรือชม
แม่น ้าแซนน์” พร้อมชมสถานท่ีส าคัญ
คู่บ้านคู่ เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้าง
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดด
เด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเตล็ เดอ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง ,
สะพานอเลก็ซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :   BEST WESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่6        ปารีส –  ชมเมือง - Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

 น าท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี12เดิม
เป็นท่ีตั้ งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทับของกษัตริยฝ์ร่ังเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามี
สญัลกัษณ์เป็นปิรามิดแกว้ภายในเป็นท่ี
สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจา้ฟรังซวัร์
ท่ี   2 ชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัส
คอ งค อ ร์ด ” Place de la Concorde ท่ี
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั
ตัวเนต   ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนน
แห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่  ” (Champs-
Elysees) ท่ีม ีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติด
อนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียน
ใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ช้อปป้ิงสินค้าตาม
รสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

...... ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR038 

วันท่ี7        กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ 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
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อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค.-ม.ิย. 2562 51,900 51,900 51,900 15,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดเดียว 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท้่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 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 าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแมว้่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


