
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบราบัค - เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - คอ็กเค่ม - เทรียร์   
ลกัแซมเบิร์ก - ดินองท์ - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์ (มรดกโลก) - บรัสส์เซล  
หมู่บ้านกงัหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - อูเทรคต์ - อมัสเตอร์ดัม   
อดีัม - โวลนัดัม - ล่องเรือหมู่บ้าน “กธูีร์น” - ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ Roermond  

 มอนเชา - เข้าชมปราสาทเบิร์ก - ลมิเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต                                               



 

 
 

ออกเดนิทางวนัที ่
30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563//07-16 ก.พ.//22-31 พ.ค.//29 พ.ค.-07 ม.ิย.//19-28 ม.ิย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมี

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG920 
วนัที่2 แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก)  
 ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – คอ็กเค่ม – เทรียร์ 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง “เบราบัค” (Braubach) (127 กม.) เมืองประวติัศำสตร์ท่ียงัคงอนุรักษ์อำคำร

ส่ิงก่อสร้ำง ก ำแพงเมือง, บำ้นคร่ึงไม ้และปรำสำทโบรำณ ตั้งอยูใ่น
เขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมยำ่นเมืองเก่ำเมืองเบรำบคั (Old city of 
Braubach) ยำ่นตวัเมืองอนัเงียบสงบท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเหล่ำอำคำร
บำ้นไมท่ี้มีอำยุยอ้นกลบัไปในช่วงศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 จำกนั้นชม
ปรำสำท “มำร์คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซ่ึงถูกขนำนนำมวำ่เป็น
ส่ิงปลูกสร้ำงท่ียอดเยี่ยมแห่งยุคกลำง สร้ำงข้ึนในปี 1117 ริมฝ่ัง
แม่น ้ ำไรน์ “Rhine” ปรำสำทมำร์คเบิร์กมีอำยุกว่ำ 700 ปี ในอดีต
ปรำสำทหลงัน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถำนท่ีผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ และสถำนท่ีคุมขงันกัโทษ  ปรำสำทมำร์คเบิร์ก
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่น ้ำ Rhine ช่วงกลำงตอนบน ซ่ึงถูกข้ึนทะเบียนในปี 2002 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พืน้เมือง เมนูขาหมูเยอรมนั พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านสามารถเลือกได้ 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ำไรน์ “น าท่านล่องเรือน าเทีย่วทนัสมัยชม

ความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้าไรน์” เขำ้สู่เมือง “เซนต์กอร์” เมือง
เล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพรำะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บ
กำรดูแลรักษำอย่ำงดีเยี่ยม ยงัคงให้ภำพประทับใจเหมือนท่ีเคย
เป็นมำใน ค.ศ.ท่ี 19  จากน้ันเดินทางสู่เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem) 
(60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ำรัก ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขำ แห่งแควน้ไรน์แลนด์ 
ฟำลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู ่ริมฝ่ังแม่น ้ ำ มีปรำสำทไรชสบ
วร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปรำสำทสไตล์นีโอ
โกธิค ตั้งตระหง่ำนอยูบ่นเนินเขำ ริมแม่น ้ำโมเซล เป็นป้อมปรำสำท



 

 
 

เก่ำแก่อำยนุบัพนัปี ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นชมเขตเมืองเก่ำตำมอธัยำศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “เท
รียร์” (Trier) (96 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ ำโมแซลในประเทศเยอรมนี เมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนีก่อตั้งข้ึนเม่ือก่อน 16 ปีก่อนคริสตก์ำล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
ที่พกั:  Hotel Park Plaza Trier / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เทรียร์ (มรดกโลก) – ลกัแซมเบิร์ก – ดนิองท์ – บรัสส์เซล 
เช้า บริการอารหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเทรียร์(เมืองมรดกโลก) อดีตท่ีตั้งของรัฐบำลในจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก ไดรั้บกำรขนำนนำม

ว่ำเป็น “เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ” ในยุคกลำง ชมมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ 
มหำวิหำรของนิกำยโรมนัคำทอลิกท่ีเก่ำแก่ซ่ึงยงัคงควำมสวยงำม
ไว ้ ชมจตุรัสเมืองเก่ำ ท่ีเป็นตลำดแลกเปล่ียนสินค้ำมำตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 10 ท่ีชม พำร์ทำ นิกรำ (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมนั
เก่ำท่ีข้ึนช่ือเป็นอย่ำงมำก สร้ำงจำกหอนทรำยสีเทำ ซ่ึงเป็นประตู
เมืองโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดทำงเหนือของเทือกเขำแอลป์ และได้รับ
กำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกเม่ือปี 1986 
สมควรแก่ เวลา  น า ท่ าน เดินทาง สู่ เ มือง  “ลักแซมเบิ ร์ก ” 
(Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผูป้กครองนครรัฐท่ีมีพื้นท่ีขนำดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) เขำ้สู่ยำ่นเมืองเก่ำ ผำ่นตึกเทศบำลเมือง ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบำ้นเมืองตั้งเรียงรำยอยูใ่น
แนวหุบเขำซ่ึงเป็นภำพท่ีสวยงำมน่ำประทบัใจ   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) (138 กม.) น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองดินองท์ เมืองขนำดเล็กท่ีตั้งอยู่ใน

จงัหวดันำมูร์ “Namur” ตอนใตข้องประเทศเบลเยี่ยม โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำมิวส์“Meuse River” ท่ีขนำบ
ขำ้งไปกบัแม่น ้ ำและแนวผำสูงชนั จำกนั้นน ำท่ำนนัง่เคเบิลคำร์ ข้ึนสู่จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท์ 
บนป้อมปรำกำร Dinant Citadel ป้อมปรำกำรท่ีแขง็แกร่งท่ีถูกสร้ำง
ข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกท ำลำยในช่วงสงครำมฝร่ังเศส 
จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล” 
(105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่  
“อะตอมเม่ียม” ประติมำกรรมรูปอะตอมมหึมำ สัญลกัษณ์จำกกำร
รวมตัวคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 ผ่ำน 
จำกนั้นชมบริเวณพระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม 
ชมแมนำคินพิส อนุสำวรียห์นูนอ้ยยืนฉ่ีสัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจตุัรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจ



 

 
 

กลำงเมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำวำ่กำรเมือง หมู่ตึก กริลเฮำส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถำนท่ีประทบั
ของรำชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลำดนดัจุดรวมกำรแลกเปล่ียนสินคำ้ในอดีต 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูพเิศษหอยแมลงภู่อบสไตล์เฟมมิส/สเต๊กเน้ือหรือสเต๊กหมู  

พกัที่:  Radisson RED, Brussels / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) – ล่องเรือ  
เช้า บริการอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (92 กม.) เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดของเบลเยี่ยม เป็นเมืองโบรำณอำยุกว่ำ 

2,000 ปี น ำท่ำนชมควำมงำมของมหำวิหำรนอร์ทเทอร์
ดำม มหำวิหำรท่ีส ำคัญท่ีสุดของประเทศ ในแบบ
โรมนัเนสก์และกอธิค ท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี 2000 และเป็นโบสถ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเบลเยียม 
ชมหอระฆงั Belfry ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลำงเมือง มีควำมสูง 72 
เมตร และบนัได 256 ขั้น ชมสะพำนโบรำณ Pont des 
Trous สร้ำงในศตวรรษท่ี 13 ทรงคุณค่ำเพรำะเป็น
สะพำนทหำรแบบยุคกลำง 1 ใน 3 ของโลกท่ีเหลืออยู่ 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจน์” (Bruges) (84 
กม.)  เ ป็นเมืองใหญ่ท่ี สุดและเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัฟลำนเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำรชมเมืองบรูจก์หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่ำและมีควำมส ำคญัในทำงศิลปะในยุค

จิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ เมืองในสมยัโบรำณ 
อำยุกว่ำ 500 ปี และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศำลำวำ่กำรกลำงเมือง ในสไตล์
แบบโกธิค ชมจตุรัสมำร์ก หรือตลำดประจ ำเมือง ท่ีรำย
ลอ้มดว้ยอำคำรอนัสวยงำมของศิลปกรรมในยุคต่ำงๆ ท่ี
ผสมผสำนกนัอย่ำงกลมกลืนและลงตวั จำกนั้นน ำท่ำน 
ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมควำมงดงำมเมืองมรดกโลกท่ี
ยงัคงอนุรักษ์ไวอ้ย่ำงสมบูรณ์   ท่ีมีควำมงดงำมแบบ
ดั้งเดิมท่ีได้อนุรักษ์ไวอ้ย่ำงดี มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชม
เมืองหรือเลืกซ้ือสินคำ้ ของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 



 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที่ :  Best Western Premier Weinebrugge, BRUGGE / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  บรูจจ์ – หมู่บ้านกงัหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์ 
 อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อมัสเตอร์ดมั    
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.)เป็นหมู่บำ้นกงัหนัลมท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ในเนเธอแลนด์ ท่ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ในปี 1740 และยงัไดรั้บ
กำรข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยูใ่นเขต
ของท่ีรำบลุ่มจึงเกิดน ้ ำท่วม ท ำให้ตอ้งคิดคน้สร้ำงกงัหัน
เพื่อสูบน ้ ำ และใช้โม่แป้งและสีขำ้ว ประทบัใจกบัควำม
อลงักำรของกงัหันเก่ำแก่ ท่ีมีถึง 19 ตวั เรียงรำยเป็นแนว
ยำวตำมล ำคลอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “เดลฟ์” 
(Delft) (41 กม.) เมืองส ำคญัทำงประวติัศ ำสตร์ เน่ืองจำก
เมืองน้ีในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นท่ีพ  ำนกัของเจำ้ชำยวิล
เล่ียมส์แห่งออ เรนจ์ พระบิดำแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ 
พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นท่ีบญัชำกำรต่อสู้กบัสเปน ชมย่ำนจตุัรัสกลำงเมือง “Market Square” ซ่ึงบริเวณ
ใกลเ้คียงกนัจะเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญัหลำยแห่ง เช่น โบสถ์เก่ำท่ีฝังพระศพของเจำ้ชำยวลิเลียมส์, ศำลำว่ำ
กำรเมืองเดลฟทท่ี์เก่ำแก่ท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (64 กม.) เมืองหลวงของจงัหวดัยูเทรกต ์ซ่ึงตั้งอยูใ่นตอนกลำง

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ภำยในเมืองเต็มไปด้วยตึกรำมบ้ำนช่องอนัเก่ำแก่ ซ่ึงบำงหลังมีมำตั้งแต่ยุค
คริสต์ศตวรรษท่ี 18  ชมมหำวิหำรเซนต์มำร์ติน วิหำรสไตล์โรมำเนสก์ ท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
เนเธอร์แลนด์ เร่ิมสร้ำงข้ึนในปี ค. ศ.711  ชมหอคอยโบสถ์ 
Domtoren Tower Cathedral ซ่ึงเป็นหอคอยขนำดใหญ่ท่ีแยก
ออกจำกมหำวิหำรเซนต์มำร์ตินหลงัเกิดพำยุร้ำยแรงเม่ือปี 1674 
สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1320 ถึงปี ค.ศ. 1382 มีควำมสูง 112 เมตร
และมีเรือนกระจกขนำด 50 ระฆงัหลำยศตวรรษเก่ำ หอดูดำวท่ี
สูงท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ แวะเก็บภำพภำยนอกของ 
ปรำสำทเดอร์ฮำร์ (Castle De Haar) ปรำสำทท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เนเธอร์แลนด์ ท่ีสร้ำง ข้ึนสมัยยุคกลำง โดยสถำปนิกชำว



 

 
 

เนเธอร์แลนด ์ มีขนำดใหญ่มำกจนเม่ือสร้ำงข้ึนเม่ือปีค. ศ.1811  จากน้ันเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (43 กม.) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพเิศษกุ้งมังกร 

ที่พกั:  NH City Center Amsterdam หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  อมัสเตอร์ดมั – อดีมั – อดีมั – โวลนัดมั – อมัสเตอร์ดมั 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่เมือง “อีดัม” (Edam) (19 กม.) เขำ้สู่บริเวณใจกลำงเมืองเก่ำยงั เป็นท่ีตั้งของอำคำรทำง
ประวติัศำสตร์ท่ีมีควำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บกำรอนุรักษ์เอำไวเ้ป็นอย่ำงดี 
เช่น โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St.Nicholas Church) โบสถ์เก่ำแก่ท่ีถูกสร้ำงข้ึนใน ช่วงศตวรรษท่ี 15 หรือในช่วงปี 
1602-1699 ชมศำลำวำ่กำรเมืองเก่ำ อำคำรศำลำกลำงท่ีถูก
สร้ำงข้ึนในช่วงปี 1737 ในสไตล์หลุยส์ท่ีสิบส่ี (Louis 
XIV Style) บัน ทึกภำพของพิพิ ธภัณฑ์ อีดัม  (Edam 
Museum) อำคำรท่ีสร้ำงข้ึนแบบดัตช์ท่ีย ังคงถูกรักษำ
เอำไวอ้ย่ำงสมบูรณ์ ท่ีสร้ำงข้ึนในปีค.ศ. 1530 จากน้ัน
เดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุก
แห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) เดิน
เล่นชมเมืองเก่ำท่ีมีควำมโดดเด่นในเร่ืองของท่ำเรือและ
หมู่บำ้นชำวประมงรวมไปถึงลกัษณะกำรแต่งกำยในแบบ
ดั้งเดิมของชำวดัตช์มำกท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองตำม
อธัยำศยั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันกลบัสู่กรุง “กรุงอมัสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภำพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมำทัว่เมืองอยำ่ง
เป็นระเบียบกว่ำ100สำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีเรือ น าท่าน
ล่องเรือชมล าคลองที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมือง 
ผ่านชมบ้านเรือนที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชำวเมืองไม่
สำมำรถเปล่ียนแปลงสีหรือลกัษณะของบำ้นไดถ้ำ้ไม่ได้
รับอนุญำติจำกทำง รัฐบำล จำกนั้ นน ำคณะเข้ำชม 
“สถำบนัเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสำหกรรม
กำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่ดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ดำมส์ส
แควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลำงกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระใหท้่ำน



 

 
 

ได้เดินเท่ียวชมบรรยำกำศอนัโรแมนติกกับอำคำรต่ำงๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตำม
อธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 

ที่พกั:  NH City Center Amsterdam หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  อมัสเตอร์ดมั – กธูีร์น – ล่องเรือ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ รอร์มอนด์ – ดูสเซลดอร์ฟ 

เช้า บริการอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (126 กม.) เป็นหมู่บำ้น
เล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่ำงเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บำ้นแห่ง
น้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1230 โดยไดรั้บฉำยำวำ่เป็นหมู่บำ้นไร้
ถนน เพรำะผูค้นท่ีน่ีจะสัญจรกนัทำงเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ 
ลดัเลำะอยูร่อบหมู่บำ้น น ำท่ำนล่องเรือช่ืนชมทศันียภำพอนั
สวยงำมภำยในหมู่บำ้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแซลมอล 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ รอร์มอนด์ (Roermond Mc Arthurglen Designer Outlet) เอำท์

เล็ท แบรนด์เนมท่ีมีสินค้ำมำกมำยให้ท่ำนเลือกซ้ือ อำทิแบรนด์ดัง Guici, PRADA, Burberry, Armani, 
POLO, ADIDAS, NIKI และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  LEONADO HOTEL, หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โคเบลนซ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์" (Monschau) (90 กม.) 
เมืองเล็กๆท่ีมีควำมส ำคญัทำงเมืองประวติัศำสตร์มำกเมือง
หน่ึงของประเทศเยอรมนี อยูใ่นเขตอำเคิน (Aachen District) 
ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟำเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทือกเขำไอเฟล (Eifel 
Mountain Range) ถูกก ล่ำวถึ งค ร้ังแรกในปี  1198 ในช่ือ 
Montjoie เป็นเมืองท่ีถูกรำยลอ้มไปดว้ยภูเขำอนัสลบั ซบัซอ้น 
ชมยำ่นใจกลำงเมืองท่ีทอดยำวไปตำมถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรำย
ไปดว้ยบำ้นคร่ึงไมท่ี้มีแม่น ้ ำรูร์ (Rur River)ไหลผำ่นดำ้นหลงั โดยอำคำรท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง คือ บำ้นสี
แดง (Red House) ทำวน์เฮำส์สไตล์บำร็อค ท่ีถูกสร้ำงข้ึนใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบนั



 

 
 

อำคำรแห่งน้ีไดก้ลำยเป็นหน่ึงในอำคำรท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ของเมืองมอนเชำว ์จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่เมือง “โซลงิเกน” (Solingen) (125 กม.)  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านน่ังกระเช้ าขึ้น สู่ปราสาทเบิ ร์ก  (SCHLOSS 
BURG) ปรำสำทแห่งน้ีสร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 
โดยอำคำรหลกัของปรำสำทสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1218-
1225 โดยอำร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และสร้ำงต่อจน
สมบูรณ์ในช่วงปลำยซตวรรษท่ี 19 บนเนินเขำเหนือ
แม่น ้ ำวปัเปอร์ นบัว่ำเป็นปรำสำทท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้
นอร์ทไรน์ – เวสตฟ์ำเลีย ภำยในประกอบดว้ยห้องส ำคญั
ต่ำงๆ เช่น ห้องอศัวิน ห้องสวดมนต์ ห้องดนตรี เป็นตน้ 
จ า ก น้ั น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง  “ โ ค เ บ ล น ซ์ ” 
(KOBLENZ) (141 กม.)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Pork Schnitzel ทีข่ึน้ช่ือของเยอรมัน 

พกัที่:  MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  โคเบลนซ์ – ลมิเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53 

กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ำลำห์น “Lahn” ชม 
SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหำรท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขำ และถือวำ่เป็นอำคำรสไตล์โรมนัท่ีสมบูรณ์
ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง เ ย อ ร ม นี  ช ม  ALTE 
LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็นสะพำน
เก่ำแก่สร้ำงจำกหิน เป็นโคง้คร่ึงวงกลม รวมควำมยำว
ของสะพำน 106 เมตร ชมอำคำรบำ้นเรือนในยำ่นเมือง
เก่ำ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” 
(FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.)  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น ำท่ำนชมนครแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยำวหลำยศตวรรษเคยเป็นสถำนท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละ
จกัรพรรดิหลำยพระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีรำชำภิเษก ผำ่นชมสถำนีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นสถำนี
รถไฟตน้แบบของสถำนีรถไฟหัวล ำโพงคร้ังเม่ือครำวเสด็จประพำสยุโรปของรัชกำลที 5 ชมจตุัรัสโรเมอร์ 



 

 
 

ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ดำ้นขำ้งก็คือ ศำลำว่ำกำรเมือง ซ่ึงอยู่ทำงด้ำนตะวนัตกเฉียงเหนือของ
จตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมตำมอธัยำศยั ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษี 

20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 923 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ 
มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 

                      จ่ายเพิม่ 

 

30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563 95,900 95,900 95,900 19,900 

07-16 ก.พ. 2563 85,900 85,900 80,900 19,900 

พ.ค.-ก.ค. 2563 89,900 89,900 89,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
  อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ- แฟรงคเ์ฟิร์ต -กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำ
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล 

 เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



 

 
 

 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป  
 น ้ำด่ืมวนัล่ะ 1 ขวดต่อท่ำน ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั  

   
   อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ (วนัล่ะ 100 บาท) หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30-45 วนัก่อนเดินทำงพร้อมช ำระงวดแรก  40,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทำง และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั หรือก่อนยืน่วซ่ีำ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได ้

 อย่ำงน้อย 15 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน กำรจลำจลต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใด
ก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหม 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 



 

 
 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึ ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้

ช่ือแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำ

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 
3-5 วนัท ำกำร) 



 

 
 

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
กำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำง
ภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น
หลกั 


