
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วือซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - อูล์ม - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาซุกสปริทซ์  
เดรสเดน - กอร์ลทิซ์ - เบอร์ลนิ – เควดลนิบวร์ก – กอสล่าร์ - ชมเมืองสวยริมแม่นํา้โมเซล 

คอเคม - เบิร์นคาสเทล ครูส  - แฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปป้ิงแฟรงค์เฟิร์ต  



ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ - ทานอาหารพืน้เมืองต้นตํารับ  
เส้นทางที่เลือกสรรเมืองสวย น่ารัก และได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลก                                                  

ออกเดนิทางวนัที่ 
08-18 เม.ย. // 12-22 เม.ย. // 13-23 เม.ย. 2563 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
จุดเด่นของรายการเดนิทาง 

เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก) –พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก  
เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ - เบอร์ลินเมืองหลวง ของ เยอรมัน อง

กอร์ลิทซ์ ย้อนเวลาหาอดีต กับเมืองที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ย้อนยุคมากที่สุดจากฮอลลิวู๊ด - เควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก 
เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอ่ืน  ๆ

 มหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก  - ล่องเรือแม่นํ้าไรน์และชมเมืองแสนสวยริมแม่นํ้าไรน์และแม่นํ้าโมเซล 
อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ - นํ้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด - พนักงานยกกระเป๋าขึน้ลงห้องพักทุกโรงแรม  

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต  
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 
วนัที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – เข้าชมพระราชวงัวือซ์บวร์ก - วือซ์บวร์ก – พกัเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน 

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้ว   

 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก 
(Wurzburg) (110  ก.ม.)   เป็นเมืองแห่ง
การศึกษาที่สาํคญั มีมหาวทิยาลยัวอืซ์บวร์ก ที่
โด่งดงั ตวัเมืองตั้งอยูใ่นทาํเลที่สวยงาม  ในลุ่ม
นํ้ า เมน โดยมี ป้อม ปราการ ยคุกลาง 
Marienberg สร้างขึ้นในบริเวณชุมชนยคุสาํริด  
(Bronze Age) แมว้า่ตวัเมืองจะผา่นการ รสูร้บ
ที่รุนแรงในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สองทาํให้
เมืองเก่าถูกทาํลายไปบางส่วนแต่ก็มีการสร้าง
ขึ้นมาใหม่ เหมือนเดิม นอกจากน้ียงัเป็นศูนย์
วฒันธรรมที่มี เอกลกัษณ์ และมี งานกิจกรรม  



เทศกาล ที่สาํคญัของชาวเ ยอรมนั นําท่าน เข้าชมภายในพระราชวัง เดอะ  วือซ์บวร์ก เรซิเดนท์ (The 
Würzburg Residenz)ที่เคยเป็นพระราชวงัที่สวยงามของ เจา้ชายบิชอป (Prince-Bishop Johann Philipp 
Franz von Schönborn) เป็นพระราชวงัสไตล์  บาโร๊กที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี  และใน
ยโุรป ไดรั้บการจะทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco World Heritage) สร้างขึ้นเม่ือ ในปี  ค.ศ. 1719-44 
ลกัษณะเด่นที่สุดของมนัคือหอ้งโถงบนัไดอนุสาวรียท์ี่งดงามพร้อมกบัภาพปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปิน
ชาวสเปนช่ือ โจวนันี บตัติสตา ตีเอโปโล , ในบริเวณ หอ้งโถงสีขาว  (The White Hall) จะมีงานปูนป้ัน
แบบรอคโคโค ตกแต่งอยา่งโอ่อ่า  นอกจากน้ียงัมีหอ้ง อิมพเีรียล  ฮอลล์ (Imperial Hall) หอ้งโถงกระจก  
(The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจาํวงั ที่สวยงาม มีคอลเลกชั่ นที่ยอดเยีย่มของโบราณวตัถุ และ แกล
เลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตวัเมืองเก่า 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ัน นําท่าน เดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก ”Rothenburg (60กม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือช่ือเต็มว่า  โร

เทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ 
(Rothenburg ob der Tauber) เป็น
เมืองปราการ ที่ต้ังอยู่ บนแม่นํ้ าเทา
เบอร์ เขตเมืองเก่า สร้างขึน้ใน สมยั
ยคุกลาง  ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั เมืองแห่ง
น้ียงัตั้งอยูบ่นถนนสายโรแมนติ
กซ่ึงเป็นเสน้ทางท่องเที่ยวยอด
นิยมมากที่สุด ในตอนใตข้องรัฐบา
วาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยคุหน่ึง เมือง
น้ีเคยเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ที่สุดของ  จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  อีกดว้ย  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

คํา่ บริการ อาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน 

พกัที่:  PRINZHOTEL ROTHENBURG   หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3 โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิซพาเท่น เคยีร์เค่น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลม์ (Ulm) (130 กม.) 

ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน- เวอืร์ทเทมแบร์ก อยูท่างตอน
ใตข้องประเทศเยอรมนี ริมฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ชมมหา
วหิารวหิารอูลม์เมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ที่
มีช่ือเสียง ถือวา่เป็นโบสถท์ี่สูงที่สุดในโลกวดัได้
วา่มีความสูงถึง 161 .53 เมตร  เมืองอูลม์ยงัเป็น



เมืองที่สาํคญัระดบัโลกเน่ืองจากป็นเมืองเกิดของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นกัฟิสิก ส์ชาว
เยอรมนั-ยวิ ช่ือกอ้งโลก เจา้ของผลงานทฤษฎี สมัพทัธภาพทัว่ไป (General theory of relativity) นําท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองชวานเกา  (131 ก.ม.) โดยใชเ้สน้ทางโรแมนติก The Romantic Road (World Heritage 
Route) ที่มีช่ือเสียงของแควน้ บาวาเรีย ผา่นชมเมืองเล็กๆ ที่น่ารักระหวา่งทาง ท่านจะเห็นปราสาทเล็กๆ 
ตามเนินเขา ของเจา้เมืองตั้งแต่ยคุขนุนาง ที่
ยงัคงอยูจ่นทุกวนัน้ี  นําท่านน่ังรถมินิบัสขึน้
สู่ เนิน เขา ที่ตั้งปราสาท นําท่านเดินชม
สะพานมาเรีย บริดจ์ (Marie Bridge) จุดชม
วิวปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่สวยที่สุด   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนู
พิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรีย
เยอรมัน พร้อมเคร่ืองด่ืมที่ท่านสามารถเลือก
ได้   

บ่าย นําท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ที่ตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นดว้ย
เงินทุนมหาศาล เร่ิมตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมหอ้งต่างๆ  อาทิ หอ้งทรงงาน , หอ้งบรรทม , หอ้งฮอลลท์ี่
ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูน
อยา่ง  “วอลท์ดิสนีย์” ยงัไดจ้าํลอง
แบบปราสาทแห่งน้ี ไปเป็น
ปราสาทในเทพนิยาย อนั
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของสวน
สนุกดิสนียแ์ลนด์  (*กรณีคิวการ
เขา้ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์
เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
นาํท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก )และนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
แทน)  สมควรแก่เวลานาํ ท่านลงจากปราสาท  นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 
ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นที่ตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นาํท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอนัสวยงามแห่ง
น้ี 

คํา่ บริการ อาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

พกัที่:  Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 



วนัที่ 4 การ์มิซพาเท่น เคยีร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูแรมเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า  นํา

ท่านขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze 
Mt.) ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง  ถึง
ยอดเขาอิสระทุกท่านสนุกสนานกบัลาน
หิมะบนยอดเขา สามารถมองเห็น ธาร
นํ้ าแขง็ และมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ 360 
องศาชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งส่ี
ประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิ ส และอิตาลี  เลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจน้ีอยา่ง
เตม็ที่ ท่านสามารถเก็บภาพไมก้างเขนสีทองสญัลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่งเขตระหวา่ง
ประเทศเยอรมนั และออสเตรีย ในสมยัก่อน ท่านตอ้งถือพาสปอส์ต เพือ่โชวเ์จา้หนา้ที่ในการขึ้นเที่ยวชม
ยอดเขาแห่งน้ี สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280กม.) เมืองประวตัิศาสตร์ของแควน้บาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษที่ 

10 เรืองอาํนาจและเป็นศูนยก์ลางของชาวโรมนั ที่
ยงัทิ้งล่องรอยของอดีตของโบราณสถานต่างๆ 
บา้นเรือนที่ปลูกสร้างสไตลโ์รมนั ปัจจุบนัเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรม  จากนั้นเดิน
เขา้สู่เขตเมืองเก่าที่เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงาม
มากมาย เช่น ค ฤห าสถข์นุนางนสัเซา (Nassau 
House) บา้นขนุนางชั้นสูงสมยัยคุกลาง  วหิารเซนต ์
ลอเรนซ์ (St.Lorenz Kirche) ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-
1477 , นํ้ าพแุห่งความดีงาม ( Tugendbrunnen) 
บนสุดประดบัดว้ยรูปป้ันเทพแีห่งความยติุธรรม , 
ตลาดคริสทค์ินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจตัุ รัสกลางเมือง , โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-
Spital” ที่อยูติ่ดแม่นํ้ าแพก็นิตซ์ และ โบสถเ์ฟราเอน (Frauenkirche) คือวา่เป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญัที่สุดอีก
แห่งของเมือง สร้างดว้ยอิฐสีแดง เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัที่ 5  นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดนิเล่นชมเมืองเก่า - กอร์ลทิซ์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่เมืองที่สวยงามอีกเมือง  “เดรสเดน ” (317 ก.ม.) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็น

เมืองที่เคยรุ่งเรืองและ
รํ่ารวยมากที่สุดแห่ง
หน่ึงของยโุรป รวมทั้ง
ศิลปะวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่
สวยงามทรงคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์จน
ไดรั้บฉายาวา่  “นคร
ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่ม
แม่นํ้าเอลเบ” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชมความสวยงามของสถานที่สําคญัต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ 
“เดอะเเซมเพอร์โอเป
ร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากร
ประจาํเมืองสร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ.1878โดยเซม
เพอร์ในสไตลอิ์ตา
เลียนบาร็อคอาคาร
หลงัน้ีมีความโดดเด่น
อยา่งเท่าเทียมกนัทั้ง
ดา้นสถาปัตยกรรม 
และดนตรี เพราะตวั
อาคารออกแบบไดส้วยงามสมส่วน เป็นที่จดัแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสาํคญัๆ เขา้ชมสวนแสน
สวย“ เดอะสวงิเกอร์ ” (Zwinger) นาํท่านเดินชมววิความสวยงามข องแม่นํ้ าเอลเบ ้ในบริเวณ  Brühlsche 
Terrasse สมัผสับรรยากาศที่ร่มร่ืนของ พรรณไม้และร้านกาแฟ น่ารักๆ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่
เมืองกอร์ลิทซ์ (Görlitz) 

คํา่ บริการ อาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พกัที่:  NH Hotel Dresden หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่6 กอร์ลทิซ์ - เดรสเดน – เบอร์ลนิ (มรดกโลก)     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนาํท่านชมเมืองกอร์ลิทซ์ (Gorlitz) เมืองที่ผสมผสานวฒันธรรมเยอรมนั โปแลนด ์และเชคฯ 

เน่ืองจากเป็นเมืองที่  อยูติ่ดพรมแดนและเป็นเสน้ทาง
ผา่นในการคา้ขายของทั้งสาม  ประเทศมาตั้งแต่สมยั
โบราณ มีแม่นํ้ าเนสส์ ไหลผา่นกลางเมือง (Neisse) 
และมีทะเลสาบเบอร์ซโดร์เฟอร์ (Berzdorfer See) อยู่
ติดตวัเมืองเขตเมืองเก่าเสมือนถูกสตา๊ฟมาเป็นพนัปี 
ท่านจะรู้สึกเหมือนเดินเขา้สู่ยคุกลางของยโุรปอยา่ง
แทจ้ริง ถึงขนาดไดรั้บเลือกจากฮอลลิวูด๊ ใชใ้น การถ่ายทาํภาพยนตร์หลายๆเร่ือง อาทิเช่น The Budapest 
Hotel ที่ใชห้า้งสรรพสินคา้กอร์ลิทซ์ (Görlitz Department Store) อาคารสไตลอ์าร์ทนูโว ที่ตั้งอยูก่ลาง
เมือง ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองน้ี รวมถึงเขตเมืองเก่าที่มีมนตข์ลงั จนท่านตอ้งหลงเสน่ห์ ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านออกเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมความสวยงามของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภาพกาํแพงเบอร์ลินอดีต

แห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบนัเหลือเพยีงไม่ก่ีกิโลเมตร เพือ่เก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ใหก้บัคนรุ่นหลงั ชม เช็ค
พ้อยส์ ชาร์ลี  จุดตรวจคนเขา้- ออก  ในสมยั
สงครามเยน็  ระหวา่ง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน  ถ่ายภาพคู่
กบั “ประตูชยั  บราเดนเบิร์ก ” สญัลกัษณ์ของ
เยอรมนัฝ่ังตะวนัออก  ชม อาคารไรชส์ทาค 
( Reichstagsgebäude) เป็นส่ิงก่อสร้างทาง
ประวตัิศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
สร้างขึ้นในสมยัจกัรวรรดิเยอรมนัเพือ่เป็น
ประชุมของรัฐสภาเยอรมนั (ไรชส์ทาค) อาคาร
น้ีเร่ิมใชง้านในปีค .ศ. 1894 จนกระทัง่ถูก
วางเพลิงในปี  ค.ศ.1933 สร้างความเสียหาย
อยา่งมากแก่อาคารน้ีทาํใหม้นัถูกปล่อยทิ้งร้างกวา่ส่ีทศวรรษ เม่ือมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค .ศ. 
1990 ก็มีการบูรณะอาคารน้ีโดยสถาปนิกนอร์มนั ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จส้ินใน ค .ศ. 1999 และถูกใช้
เป็นอาคารรัฐสภาสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บดันั้น   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  HOTEL BERLIN  / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่ 7  เบอร์ลนิ –เควดลนิบวร์ก(มรดกโลก) - กอสลา (มรดกโลก) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่าน เดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) เมืองมรดกโลก (200 ก.ม.) ตั้งอยูใ่นเขตซคัเซน-

อนัฮลัท ์ประเทศเยอรมนี และเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนั มาตั้งแต่ ค .ศ.919 ที่มีความ
โดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมแบบ
โรมนั มีอาคารลกัษณะกรอบไมซุ้ง 
(Timber-framed) ที่มีความสวยงาม
มากกวา่ 1,300 หลงั เมืองเควดลินบวร์ก
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี  1994 
ชมจตัุรัสกลางเมือง (Marktplatz หรือ 
Market Place) และเป็นที่ตั้งของ ศาลาวา่
การเมือง  (Rathaus) ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงใน
อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเควดลินบวร์ ก ชมโบสถว์ทิยาลยัแห่งเซนตแ์ซร์วาทิอุส (Collegiate Church 
of St Servatius) โบสถท์ี่เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์โ ดยบริเวณใตถุ้นโบสถ์
ถูกใชเ้ป็นสถานที่สาํหรับฝังศพของกษตัริย ์Heinrich I และพระชายาของพระองค ์ชม โบสถเ์ซนตนิ์โคไล 
(St. Nicholas Church) หรือที่รู้จกักนัในทอ้งถ่ินวา่ "คริสตจกัรคนเล้ียงแกะ" ถือวา่เป็นอีกหน่ึงคริสตจกัรที่
มีความงดงามและยิง่ใหญ่มากแห่งหน่ึง โดยตวัโบสถป์ระกอบไปดว้ยสองอาคารขนาดใหญ่ สร้างขึ้นใน
สไตลฮ์อลล ์ภายในโบสถมี์แท่นบูชาแบบบาร็อค 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก  (61 ก.ม.) ตวัเมืองตั้งอยูใ่นแควน้

โลวเ์วอร์ แซคโซนี รํ่ารวยจากการทาํ
เหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ที่มีการพบแร่
เงินเป็นคร้ังแรกเม่ือจกัรพรรดิออโต ้
มหาราชออกล่าสตัว์ มาในบรเวณน้ี และ
พบแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ แร่ที่พบใน
บริเวณน้ีมีแร่สงักะสี (Zinc) ตะกัว่ (lead) 
ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และแร่
เงิน (Silver) และไดด้าํ เนินงานเหมืองแร่
มาถึงปี ค.ศ.1988 ตวัเมืองเก่าตั้งอยูเ่ชิงเขาฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไมล้อ้มรอบ บา้นเรือนส่วนใหญ่ใชหิ้น
กะเทาะมาตกแต่งรอบๆตวัอาคาร จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งน้ี 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมที่ทานสามารถเลือกได้  (ท่านใดไม่
ทานเน้ือกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแซลมอลแทน) 

พกัที่:  AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR  หรือระดบัใกล้เคยีง 



วนัที่ 8 กอสล่าร์  – วปัเพอทาล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)    
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองวปูแปร์ทลั “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริม

แม่นํ้ าวปูแปร์และลอ้มรอบดว้ยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงตน้ศตวรรษที่ 20 เมืองน้ี
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางอุตสาหกรรมที่สาํคญัที่สุดในเยอรมนี วปูแปร์ทลัยงัมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวน
อนัเป็นเอกลกัษณ์ที่มีช่ือวา่ Schwebebahn ซ่ึงวิง่ตดัผา่นเมือง  เร่ิมตน้ใหบ้ริการในปี 1901 ถือเป็นอีกหน่ึง
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัใชง้านมาจนปัจจุบนั และรางรถไฟแห่งน้ียงัถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบ
แรกของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์  (54 กม.) นําท่านชม “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ” (มรดกโลก ) (Unesco 

World Heritage 1996) สญัลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ ที่มี
ความสูงถึง 157.38 เมตร สร้าง ขึ้นในปี  
ค . ศ . 1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนาน
มาราธอน 632 ปี จากนั้น ท่านสามารถ
เดินเที่ยวชม เขตเมืองเก่า โคโลญจน์ 
พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง , ของที่
ระลึก นํ้ าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจน
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิดบน
ถนน Walking Street รอบมหาวหิาร  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  STEIGENBERGER HOTEL KOLN , NH HOTEL KOLN  / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 9 โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ – คอเคม  
                 เบิร์นคาสเทล ครูส 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เซนตก์อร์ ” (138 
กม .)  เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวี
ของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ไดรั้บการ
ดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม ยงัคงใหภ้าพ
ประทบัใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค ริสต
วรรษที่  19  “นาํ ท่าน ล่องเรือชมความ
สวยงามสองฝากฝ่ังแม่นํ้ าไรน์ ” ที่มี
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ  เก่าแก่มากมาย



ของมหาเศรษฐีในอดีตจากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆ เรือจะนาํท่าน ผา่นหนา้ผา “ลอเรไล ” อนั
เป็นตาํนานของหญิงสาวที่คร่าชีวติผูค้นที่เดินทางโดยเรือผา่นแม่นํ้ าสายน้ีจนเขา้สู่เมือง “บอ็บพาร์ด ” 
เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่นํ้ าไรน์ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย หลงัเดินทางสู่เมืองคอ็กเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ทีต่ ั้งอยูใ่นหุบเขา แห่งแควน้ ไรน์แลนด ์

ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู่  ริมฝ่ัง
แม่นํ้ า มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG 
COCHEM CASTLE) ปราสาท สไตล์ นีโอ
โกธิค ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ริ มแม่นํ้ าโม
เซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายนุั บพนัปี  ให้
ท่านไดเ้ดินชมเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั  นาํ
ท่านออกเดินทางสู่เมืองเบิร์นคาสเทล- ครูส 
(Bernkastel-Kues) (75 ก.ม.)  เมืองป้อม
ปราการริมฝ่ังแม่นํ้ าโมเซลที่เก่าแก่ และสุดแสนคลาสสิค รอบตวัเมืองจะเตม็ไปดว้ยไร่องุ่นที่ใชท้าํไวน์ช่ือ
ดงั "Wehlener Sonnenuhr" นาํท่านเดินเล่นชมเมืองที่สุดแสนน่ารักแห่งน้ีสวนใหญ่ บา้นเรือนและร้านคา้
จะถูกสร้างขึ้นในสไตลไ์มผ้สมปูน (German Half Timber) แต่ความแตกต่างของเมืองน้ีอยูท่ี่ความบิดเบี้ยว
ของตวัอาคารที่ดูแลว้ไม่น่าจะตั้งอยูไ่ด ้ทาํใหเ้กิดเอกลกัษณ์ประจาํเมืองขึ้นมา นาํท่านนเก็บภาพอาคาร  
Weinstube Spitzhäuschen เอกลกัษณ์ประจาํเมืองอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี  

 คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  HOTEL DREI KONIGE / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 10 เบิร์นคาสเทล ครูส – แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง – เดนิทางกลบั    
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ ต” หรือ แฟรงค์เฟิร์ต อัม ไมน์ (150 กม.) เป็นเมืองที่ มีประวติัต่อเน่ื องอนั

ยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ ซ่ึ ง
กษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใช้
ประกอบพธีิราชาภิเษก เป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของรัฐเฮสส์  และใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ า
ไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาด
หลกัทรัพย์  แฟรงกเ์ฟิร์ ต และธนาคาร
กลางยโุรป แฟรงกเ์ฟิร์ต เป็นเมืองที่รํ่ารวย
ที่สุดในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน นาํท่านชมจตัุรัส
โรเมอร์ ซ่ึ งเป็นจตัุรัสที่ เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึ งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง



เหนือของจตัุรัสโรเมอร์ บา้นเรือนและร้านคา้ในเขตเมืองเก่ายงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่ง
น่าทึ่ง เน่ืองจากสภาพความเจริญและทนัสมยัของเมืองที่รอมลอ้บนครแฟรงคเ์ฟิร์ต  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ถนน  Zeil คือถนนชอ้ปป้ิงและสถานที่ชั้นนาํในการซ้ือสินคา้ในเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต   

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พื้นที่ระหวา่ง Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรียกวา่ The Fifth Avenue ของ
เยอรมนัที่มีทุกอยา่งใหเ้ลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านคา้ที่เตม็ไปดว้ยสินคา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ 

16.30 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพ่ือทําการเช็คบัตรที่น่ัง และทําคืนภาษี 
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG927 

วนัที่ 11  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    
16.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นํา
ทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เม่ือท่านทําการจองและชําระเงินมัดจํา
แล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯแล้ว 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

08-18 เม.ย. 2563 92,900 92,900 88,900 20,900 

12-22 เม.ย. 2563 98,900 98,900 94,900 20,900 

13-23 เม.ย. 2563 98,900 98,900 94,900 20,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

  อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะนาํเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการทาํวีซ่า และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าหัวหนา้ทวัร์ และอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* หากท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และบริกรในร้านอาหาร  

     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 



 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ตลอดเส้นทาง ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วนัก่อนเดินทางพร้อมชาํระงวดแรก  35,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั หรือก่อนยืน่วีซ่า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้
 อยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้

ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ ความล่าชา้ของสายการบิน การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหม 

 

 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก  ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะ ตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน  เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจา กทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


