
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13681 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วือซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - อูล์ม - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาซุกสปริทซ์  
เดรสเดน - กอร์ลทิซ์ - เบอร์ลนิ – เควดลนิบวร์ก - ชมเมืองสวยริมแม่น า้โมเซล 

คอเคม - เบิร์นคาสเทล ครูส  - แฟรงค์เฟิร์ท - ช้อปป้ิงแฟรงค์เฟิร์ต  
ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - ทานอาหารพืน้เมืองต้นต ารับ  



 

เส้นทางที่เลือกสรรเมืองสวย น่ารัก และได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลก                                                  
ออกเดนิทางวนัที ่

20-30 ม.ิย.//19-29 ก.ค.//09-19 ส.ค.//13-23 ก.ย.//13-23 ต.ค.//08-18 พ.ย.//04-14 ธ.ค. 2562//27 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

จุดเด่นของรายการเดินทาง 
เข้าชมภายในพระราชวงัวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก) –พกัในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ฏ  

เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ - เบอร์ลนิเมืองหลวง ของ เยอรมัน 
เควดลนิบวร์ก เมืองมรดกโลก - เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ทีม่ีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนเมืองอ่ืนๆ 

 มหาวหิาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก  - ล่องเรือแม่น ้าไรน์และชมเมืองแสนสวยริมแม่น า้ไรน์และแม่น า้โมเซล 
อาหารพืน้เมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ - น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด - พนักงานยกกระเป๋าขึน้ลงห้องพกัทุกโรงแรม  

 อาหารพืน้เมืองคุณภาพดี และอาหารเอเชียรสเลิศ 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต  
20.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 

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

23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG920 
วนัที ่2 แฟรงค์เฟิร์ต – เข้าชมพระราชวงัวือซ์บวร์ก - วือซ์บวร์ก – พกัเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก (Wurzburg) (110 ก.ม.)  เป็นเมืองแห่งการศึกษาท่ีส าคญั มี
มหาวิทยาลยัวือซ์บวร์ก ท่ีโด่งดงั ตวัเมือง
ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสวยงาม ในลุ่มน ้ าเมน โดย
มีป้อมปราการยุคกลาง Marienberg สร้าง
ข้ึนในบริเวณชุมชนยุคส า ริด  (Bronze 
Age) แม้ว่าตวัเมืองจะผ่านการรสู้รบท่ี
รุนแรงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองท า
ให้เมืองเก่าถูกท าลายไปบางส่วนแต่ก็มี
การสร้างข้ึนมาใหม่เหมือนเดิม นอกจากน้ี
ยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ และ
มีงานกิจกรรม เทศกาลท่ีส าคัญของชาว
เยอรมนั น าท่านเข้าชมภายในพระราชวัง 
เ ด อ ะ  วื อ ซ์ บ ว ร์ ก  เ ร ซิ เ ด น ท์  ( The 
Würzburg Residenz)ท่ี เ ค ย เ ป็ น
พระราชวงัท่ีสวยงามของเจ้าชายบิชอป 
(Prince-Bishop Johann Philipp Franz von 
Schönborn) เป็นพระราชวงัสไตล์ บาโร๊ก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี และในยุโรป ไดรั้บการจะทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco 
World Heritage) สร้างข้ึนเม่ือในปี ค.ศ. 1719-44 ลกัษณะเด่นท่ีสุดของมนัคือห้องโถงบนัไดอนุสาวรียท่ี์
งดงามพร้อมกบัภาพปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวสเปนช่ือ โจวนันี บตัติสตา ตีเอโปโล, ในบริเวณ
ห้องโถงสีขาว (The White Hall) จะมีงานปูนป้ันแบบรอคโคโคตกแต่งอย่างโอ่อ่า นอกจากน้ียงัมีห้อง
อิมพีเรียล ฮอลล์ (Imperial Hall) ห้องโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจ าวงัท่ีสวยงาม มี
คอลเลกชัน่ท่ียอดเยีย่มของโบราณวตัถุและ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตวัเมืองเก่า 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก”Rothenburg (60กม.) เมืองโรเธนเบิร์กหรือช่ือเต็มว่า โร

เทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ 
(Rothenburg ob der Tauber) เป็น
เมืองปราการ ที่ตั้งอยู่ บนแม่น ้ าเทา
เบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมยั
ยุคกลาง ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั เมืองแห่ง
น้ียงัตั้ งอยู่บนถนนสายโรแมนติ
กซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวยอด



 

นิยมมากที่สุด ในตอนใตข้องรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ท่ีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
อีกดว้ย น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั  

ค ่า บริการ อาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน 

พกัที่:  PRINZHOTEL ROTHENBURG   หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอูล์ม (Ulm) 

(130 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทม
แบร์ก อยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนี 
ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ ชมมหาวหิารวิหารอูล์ม
เมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ท่ีมี
ช่ือเสียง ถือวา่เป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก
วดัไดว้่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร เมือง
อูล์มย ัง เ ป็น เ มือง ท่ีส าคัญระดับโลก
เ น่ืองจากป็น เ มือง เ กิดของอัล เ บิ ร์ต 
ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนั-ยิว ช่ือกอ้งโลก เจา้ของผลงานทฤษฎีสัมพทัธภาพ
ทัว่ไป (General theory of relativity) น าท่านออกเดินทางสู่เมืองชวานเกา (131 ก.ม.) โดยใชเ้ส้นทางโร
แมนติก The Romantic Road (World Heritage Route) ท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ บาวาเรีย ผา่นชมเมืองเล็กๆ 
ท่ีน่ารักระหว่างทาง ท่านจะเห็นปราสาท
เล็กๆ ตามเนินเขา ของเจา้เมืองตั้งแต่ยุคขุน
นาง ท่ียงัคงอยู่จนทุกวนัน้ี น าท่านน่ังรถมินิ
บัสขึน้สู่เนินเขาทีต่ั้งปราสาท น าท่านเดินชม
สะพานมาเรีย บริดจ์ (Marie Bridge) จุดชม
ววิปราสาทนอยชวานสไตน์ ทีส่วยทีสุ่ด   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู
พิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรีย
เยอรมัน พร้อมเคร่ืองด่ืมทีท่่านสามารถเลือกได้   



 

บ่าย น าท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ย
เงินทุนมหาศาล เร่ิมตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ี
ใ ช้ ในก า รแสดง โอ เป ร่ า แล ะ
คอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูน
อยา่ง  “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลอง
แบบป ร า ส า ท แ ห่ ง น้ี ไ ป เ ป็ น
ป ร า ส า ท ใ น เ ท พ นิ ย า ย  อั น
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของสวน
สนุก ดิส นีย์แลนด์  ( ในกรณี ท่ี
อากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสัอาจ
งดให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการน าท่านเดินข้ึนปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle)  สมควรแก่เวลาน าท่านลง
จากปราสาท น าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นท่ีตั้งของ
ลานสกี ในช่วงฤดูหนาว น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองอนัสวยงามแห่งน้ี 

ค ่า บริการ อาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

พกัที่:  Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 4 การ์มิซพาเท่น เคยีร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูแรมเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า น า

ท่านขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze 
Mt.) ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน 
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ถึง
ยอดเขาอิสระทุกท่านสนุกสนานกบัลาน
หิมะบนยอดเขา สามารถมองเห็น ธาร
น ้าแขง็ และมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ 360 
องศาชมยอดเขา  400  ยอดจากทั้ ง ส่ี
ประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และอิตาลี เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจน้ีอย่าง
เต็มท่ี ท่านสามารถเก็บภาพไมก้างเขนสีทองสัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่าง
ประเทศเยอรมนั และออสเตรีย ในสมยัก่อน ท่านตอ้งถือพาสปอส์ต เพื่อโชวเ์จา้หนา้ท่ีในการข้ึนเท่ียวชม
ยอดเขาแห่งน้ี สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280กม.) เมือง
ประวติัศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองใน
ศตวรรษท่ี 10 เรืองอ านาจและเป็นศูนยก์ลางของ
ช า ว โ ร มัน  ท่ี ย ั ง ทิ้ ง ล่ อ ง ร อ ย ข อ ง อ ดี ต ข อ ง
โบราณสถานต่างๆ บ้านเรือนท่ีปลูกสร้างสไตล์
โรมัน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรม จากนั้นเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าท่ีเต็มไป
ดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุน
นางนสัเซา (Nassau House) บา้นขุนนางชั้นสูงสมยั
ยคุกลาง วหิารเซนต ์ลอเรนซ์ (St.Lorenz Kirche) ท่ี
สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น ้ าพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดบัดว้ยรูปป้ันเทพีแห่งความ
ยติุธรรม, ตลาดคริสทคิ์นเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจตุัรัสกลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า “Heilig-
Geist-Spital” ท่ีอยู่ติดแม่น ้ าแพก็นิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั
ท่ีสุดอีกแห่งของเมือง สร้างดว้ยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 
1468  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

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

เมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและ
ร ่ ารวยมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยุโรป รวมทั้ง
ศิลปะวฒันธรรมและ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ท่ี
สวยงามทรงคุณค่าทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ จ น
ได้รับฉายาว่า “นคร
ฟล อ เ ร้ น ซ์ แ ห่ ง ลุ่ ม
แม่น า้เอลเบ” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ 
“เดอะเเซมเพอร์โอเป
ร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากร
ประจ าเมืองสร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ.1878โดยเซม
เพอ ร์ ในสไตล์ อิ ต า
เ ลี ยนบา ร็อคอาคาร
หลงัน้ีมีความโดดเด่น
อย่างเท่าเทียมกันทั้ ง
ด้านสถา ปัตยกรรม 
และดนตรี เพราะตัว
อาคารออกแบบไดส้วยงามสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสส าคญัๆ เขา้ชมสวนแสน
สวย“ เดอะสวิงเกอร์ ” (Zwinger) น าท่านเดินชมวิวความสวยงามของแม่น ้ าเอลเบ ้ในบริเวณ Brühlsche 
Terrasse สัมผสับรรยากาศท่ีร่มร่ืนของพรรณไมแ้ละร้านกาแฟน่ารักๆ  

ค ่า บริการ อาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที่:  NH Hotel Dresden หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6 เดรสเดน – เบอร์ลนิ (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปป้ิง     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมความสวยงามของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน 

ทั้ งตะว ันตกและตะวันออก เก็บภาพก าแพง
เบอร์ลินอดีตแห่งการแบ่งแยกท่ีปัจจุบนัเหลือ
เพียงไม่ ก่ี กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์
ให้กบัคนรุ่นหลงั ชมเช็คพ้อยส์ ชาร์ลี จุดตรวจ
คนเขา้-ออก ในสมยัสงครามเยน็ ระหว่าง 2 ฝ่ัง

เบอร์ลิน  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเก็บภาพ “เบอร์ลิน ดอม” โบสถ์หลกั

ประจ าเมือง เป็นสถานท่ีท่ีพลาดไม่ได ้ตวัโดม
ใหญ่ น่าท่ึงของโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ 
สามารถมองเห็นจากท่ีต่างๆ เกือบทัว่เมืองเลย
ทีเดียว ตัวโบสถ์โดนระเบิดเสียหายในช่วง



 

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง หลงัจากไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟูใหก้ลบัมารุ่งเรืองเหมือนสมยัอดีตอีกคร้ัง ถือวา่เป็น
โบสถท่ี์มีความโดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ท่ีน่าท่ึง ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม 
เกต คนิสเคิร์ช” หรือ “เมโมเรียลเชิร์ช” ท่ียงัคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2ถ่ายภาพคู่
กับ “ประตูชัย  บราเดนเบิร์ก” สัญลักษณ์ของเยอรมันฝ่ังตะวันออก ชมอาคารไรชส์ทาค 
(Reichstagsgebäude) เป็นส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างข้ึนในสมยั
จกัรวรรดิเยอรมนัเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมนั (ไรชส์ทาค) อาคารน้ีเร่ิมใช้งานในปีค.ศ. 1894 
จนกระทัง่ถูกวางเพลิงในปี ค.ศ.1933 สร้างความเสียหายอยา่งมากแก่อาคารน้ีท าให้มนัถูกปล่อย ทิ้งร้าง
กวา่ส่ีทศวรรษ เม่ือมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการบูรณะอาคารน้ีโดยสถาปนิกนอร์มนั 
ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จส้ินใน ค.ศ. 1999 และถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุน
เดสทาค) มาตั้งแต่บดันั้น จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  HOTEL BERLIN  / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 7  เบอร์ลนิ –เควดลนิบวร์ก(มรดกโลก) - กอสลา (มรดกโลก) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) เมืองมรดกโลก (200 ก.ม.) ตั้งอยู่ในเขตซัคเซน-

อนัฮลัท ์ประเทศเยอรมนี และเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนั มาตั้งแต่ ค.ศ.919 ท่ีมีความ
โดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง 
(Timber-framed) ท่ีมีความสวยงาม
มากกว่า 1,300 หลงั เมืองเควดลินบวร์ก
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี  1994 
ชมจตุัรัสกลางเมือง (Marktplatz หรือ 
Market Place) และเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (Rathaus) ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเควดลินบวร์ก ชมโบสถ์วิทยาลยัแห่งเซนตแ์ซร์วาทิอุส (Collegiate Church 
of St Servatius) โบสถท่ี์เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดยบริเวณใตถุ้นโบสถ์
ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฝังศพของกษตัริย ์Heinrich I และพระชายาของพระองค ์ชม โบสถ์เซนตนิ์โคไล 
(St. Nicholas Church) หรือท่ีรู้จกักนัในทอ้งถ่ินวา่ "คริสตจกัรคนเล้ียงแกะ" ถือวา่เป็นอีกหน่ึงคริสตจกัรท่ี
มีความงดงามและยิ่งใหญ่มากแห่งหน่ึง โดยตวัโบสถ์ประกอบไปดว้ยสองอาคารขนาดใหญ่ สร้างข้ึนใน
สไตลฮ์อลล ์ภายในโบสถมี์แท่นบูชาแบบบาร็อค 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   



 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก  (61 ก.ม.) ตวัเมืองตั้งอยู่ในแควน้
โลว์เวอร์ แซคโซนี ร ่ ารวยจากการท า
เหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ท่ีมีการพบแร่
เงินเป็นคร้ังแรกเม่ือจักรพรรดิออโต ้
มหาราชออกล่าสัตว ์มาในบรเวณน้ี และ
พบแหล่งแร่โดยไม่ตั้ งใจ แร่ท่ีพบใน
บริเวณน้ีมีแร่สังกะสี (Zinc) ตะกัว่ (lead) 
ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และแร่
เงิน (Silver) และไดด้ าเนินงานเหมืองแร่
มาถึงปี ค.ศ.1988 ตวัเมืองเก่าตั้งอยู่เชิงเขาฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไมล้อ้มรอบ บา้นเรือนส่วนใหญ่ใชหิ้น
กะเทาะมาตกแต่งรอบๆตวัอาคาร จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมที่ทานสามารถเลือกได้ (ท่านใดไม่
ทานเน้ือกรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ทางบริษัทจะเปลีย่นเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแซลมอลแทน) 

พกัที่:  AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR  หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

แม่น ้ าวูปแปร์และลอ้มรอบดว้ยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษท่ี 18 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เมืองน้ี
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในเยอรมนี วปูแปร์ทลัยงัมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวน
อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีช่ือวา่ Schwebebahn ซ่ึงวิ่งตดัผา่นเมือง เร่ิมตน้ให้บริการในปี 1901 ถือเป็นอีกหน่ึง
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัใช้งานมาจนปัจจุบนั และรางรถไฟแห่งน้ียงัถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบ
แรกของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์ (54 กม.) น าท่านชม “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” (มรดกโลก) (Unesco 

World Heritage 1996) สัญลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมี
ความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างข้ึนในปี 
ค . ศ . 1 2 4 8  ใช้ เ วล าส ร้ า ง ย า วนาน
มาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถ
เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ 
พร้อมช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมือง, ของท่ี
ระลึก น ้าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจน
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิดบน
ถนน Walking Street รอบมหาวหิาร  



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  BEST WESTERN LEOSO HOTEL, LEVERKUSEN  / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 9 โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ –คอเคม  
                 เบิร์นคาสเทล ครูส 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (138 
กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวี
ของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการ
ดูแล รักษาอย่า ง ดี เยี่ ยม  ย ังคงให้ภาพ
ประทับใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน คริสต
วรรษท่ี 19  “น าท่านล่องเรือชมความ
สวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์” ท่ีมี
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมาย
ของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆ เรือจะน าท่านผ่านหนา้ผา “ลอเรไล” อนั
เป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่น ้ าสายน้ีจนเขา้สู่เมือง “บ็อบพาร์ด” 
เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ 

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย หลงัเดินทางสู่เมืองคอ็กเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขา แห่งแควน้ไรน์แลนด ์

ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู่ ริมฝ่ัง
แม่น ้า มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG 
COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอ
โกธิค ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ริมแม่น ้ าโม
เซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนบัพนัปี ให้
ท่านได้เดินชมเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั น า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองเบิร์นคาสเทล-ครูส 
(Bernkastel-Kues) (75 ก.ม.) เมืองป้อม
ปราการริมฝ่ังแม่น ้าโมเซลท่ีเก่าแก่ และสุดแสนคลาสสิค รอบตวัเมืองจะเตม็ไปดว้ยไร่องุ่นท่ีใชท้  าไวน์ช่ือ
ดงั "Wehlener Sonnenuhr" น าท่านเดินเล่นชมเมืองท่ีสุดแสนน่ารักแห่งน้ีสวนใหญ่ บา้นเรือนและร้านคา้
จะถูกสร้างข้ึนในสไตลไ์มผ้สมปูน (German Half Timber) แต่ความแตกต่างของเมืองน้ีอยูท่ี่ความบิดเบ้ียว
ของตวัอาคารท่ีดูแลว้ไม่น่าจะตั้งอยู่ได ้ท าให้เกิดเอกลกัษณ์ประจ าเมืองข้ึนมา น าท่านนเก็บภาพอาคาร 
Weinstube Spitzhäuschen เอกลกัษณ์ประจ าเมืองอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี  

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 



 

พกัที่:  HOTEL DREI KONIGE / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 10 เบิร์นคาสเทล ครูส – แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง – เดนิทางกลบั    
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” หรือ แฟรงค์เฟิร์ต อัม ไมน์ (150 กม.) เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนั

ยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ี ซ่ึง
กษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใช้
ประกอบพิธีราชาภิเษก เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของรัฐเฮสส์ และใหญ่เป็นอนัดับ 5 
ของประเทศเยอรมนี ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า
ไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตั้งของตลาด
หลักทรัพย์ แฟรงก์เฟิร์ต และธนาคาร
กลางยโุรป แฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองท่ีร ่ ารวย
ท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน น าท่านชมจตุัรัส
โรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจตุัรัสโรเมอร์ บา้นเรือนและร้านคา้ในเขตเมืองเก่ายงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่ง
น่าท่ึง เน่ืองจากสภาพความเจริญและทนัสมยัของเมืองท่ีรอมลอ้บนครแฟรงคเ์ฟิร์ต  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ถนน Zeil คือถนนช้อปป้ิงและสถานท่ีชั้นน าในการซ้ือสินค้าในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีระหวา่ง Konstablerwache และ Hauptwache ท่ีถูกเรียกวา่ The Fifth Avenue ของ
เยอรมนัท่ีมีทุกอยา่งใหเ้ลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านคา้ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ 

16.30 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพ่ือท าการเช็คบัตรทีน่ั่ง และท าภาษีคืน 
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG923 

วนัที่ 11  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    
12.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

20-30 ม.ิย.62 95,900 95,900 90,900 20,900 

19-29 ก.ค. 62 99,900 99,900 95,900 20,900 

09-19 ส.ค. 62 97,900 97,900 93,900 20,900 

13-23 ก.ย. 62 95,900 95,900 91,900 20,900 

13-23 ต.ค. 62 99,900 99,900 95,900 20,900 

08-18 พ.ย. 62 93,900 93,900 89,900 19,900 

04-14 ธ.ค. 62 99,900 99,900 95,900 20,900 

27 ธ.ค.-06 ม.ค. 63 99,900 99,900 95,900 20,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

  



 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีา และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ และอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* หากท่านอายเุกิน 
75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และบริกรในร้านอาหาร  
 ทิปพนกังานยกกระเป๋า และบริกรตลอดการเดินทาง  

     อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตลอดเสน้ทาง ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระงวดแรก  35,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือก่อนยืน่วซ่ีา มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้
 อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ ความล่าชา้ของสายการบิน การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหม 

 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

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

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
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 อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


