
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จุดเด่นของรายการ One World Tour Exclusive Selected 
เขา้ชมภายในพระราชวงัวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พกัในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก 

เขา้ชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ 
เท่ียวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพนัธ์รัฐเยอรมนั * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก 

เท่ียวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนเมืองอ่ืนๆ 
ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก 

ล่องเรือแม่น ้าไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น ้าไรน์และแม่น ้าโมเซล * น ้าด่ืมบนรถตลอดการเดินทาง 

*** เดินทางช่วงเดือน เมษายน – ตุลาคม 2566 *** 

เส้นทางที่เลือกสรร เมืองสวย น่ารัก 

และขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

      รหสัโปรแกรม : 27477 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



วนัแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท   
20.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทั 

คอยอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.40 ออกเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ท ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) แฟรงค์เฟิร์ท –  เข้าชมพระราชวงัวือซ์บวร์ก – วือซ์บวร์ก  
  โรเธนบวร์ก – พกัเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก 
05.55 เดินทางถึงนครแฟรงคเ์ฟิร์ท ประเทศเยอรมนั หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

เดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก (Wurzburg) (110 กม.) น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัเดอะ วือซ์บวร์ก เรซิเดนท ์
(The Würzburg Residenz) พระราชวงัสไตล์ บาโร๊ก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี และใน
ยุโรป ได้รับการจะทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1981 
สร้างขึ้นเม่ือในปี ค.ศ. 1719-44 ลกัษณะเด่นท่ีสุดของ
มนัคือห้องโถงบนัไดอนุสาวรียท่ี์งดงามพร้อมกบัภาพ
ปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวสเปนช่ือ โจวนันี 
บัตติสตา ตีเอโปโล , ในบริเวณห้องโถงสีขาว (The 
White Hall) จะมีงานปูนป้ันแบบรอคโคโคตกแต่ง
อย่างโอ่ อ่า นอกจาก น้ีย ังมีห้องอิมพี เรียล  ฮอลล ์
(Imperial Hall) หอ้งโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถป์ระจ าวงัท่ีสวยงาม มีคอลเลกชัน่ท่ียอดเยีย่มของ
โบราณวตัถุและ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตวัเมืองเก่า 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” (60 ก.ม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือช่ือเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทา

เบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ 
ท่ีตั้ งอยู่บนแม่น ้ าเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นใน
สมัยยุคกลาง ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
จนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งน้ียงัตั้ งอยู่บนถนนสายโร
แมนติกซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสุด 
ในตอนใตข้องรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมี
ฐานะ เป็น เมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการ อาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมนั 

พกัที่: TILMAN RIEMENSCHNEIDER หรือระดับใกล้เคยีง 



วนัที่สามของการเดินทาง(3)  โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์   
  การ์มิซพาเท่น เคยีร์เค่น   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอูล์ม (Ulm) (130 กม.) ตั้งอยู่ ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทางตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมนี ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ชมมหาวิหาร
วิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ท่ี มี
ช่ือเสียง ถือว่าเป็นโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในโลกวดัไดว้่า
มีความสูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูล์มยงัเป็นเมือง
ท่ี ส าคัญ ระดับ โล ก เน่ื อ งจ าก ป็ น เมื อ ง เกิ ด
ของอัลเบิ ร์ต ไอน์สไตน์  (Albert Einstein) นัก
ฟิสิกส์ชาวเยอรมัน-ยิว  ได้เวลาสมควร น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองชวานเกา (131 กม.) โดยใช้
เส้นทางโรแมนติก The Romantic Road (World 
Heritage Route) ท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ บาวาเรีย น าท่านนั่งรถมินิบัสขึน้สู่เนินเขาท่ีตั้งปราสาท   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อม
เคร่ืองด่ืมท่ีท่านสามารถเลือกได ้
น าท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ท่ีตกแต่งไว้อย่างอลังการ 
ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เร่ิม
ตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้อง
ทรงงาน , ห้องบรรทม , ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการ
แสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทั่งราชา
การ์ตูนอย่าง  “วอล์ทดิสนีย์” ยงัได้จ าลองแบบ
ปราสาทแห่งน้ีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนั
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์ (ในกรณีท่ีอากาศไม่เอือ้อ านวยหรือรถมินิ
บัสอาจงดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
น าท่านเดินขึน้ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle) สมควรแก่เวลาน าคณะลงจากปราสาท 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นท่ีตั้งของลานสกี ในช่วงฤดู
หนาว น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองอนัสวยงามแห่งน้ี  

ค ่า บริการ อาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง   
พกัที่: MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)   การ์มิซพาเท่น เคยีร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูเรมเบิร์ก   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า น าท่านขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
เยอรมัน ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามระหว่างทาง 
สามารถมองเห็น ธารน ้ าแข็ง และมองเห็นมุม
กวา้งได้รอบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจาก
ทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และอิตาลี 
เลื อก ซ้ื อ สินค้า ท่ี ระ ลึ กห รือ เก็ บภ าพความ
ประทบัใจน้ีอย่างเต็มท่ี ท่านสามารถเก็บภาพไม้
กางเขนสีทองสัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้
เป็นแบ่ ง เขตระหว่างประเทศเยอรมัน  และ
ออสเตรีย ในสมัยก่อน ท่านต้องถือพาสปอส์ต 
เพื่อโชวเ์จา้หนา้ท่ีในการขึ้นเท่ียวชมยอดเขาแห่งน้ี สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

บ่าย เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280 กม.) เมืองประวติัศาสตร์ของแควน้บาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษท่ี 10 เรือง
อ านาจและเป็นศูนยก์ลางของชาวโรมนั เขา้สู่เขต
เมืองเก่ าท่ี เต็มไปด้วยอาคารเก่ าแก่สวยงาม
มากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau 
House) บ้านขุนนางชั้ นสูงสมัยยุคกลาง วิหาร
เซนต์ ลอเรนซ์ ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น ้ าพุ
แห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดบั
ด้วยรูปป้ันเทพีแห่งความยุติธรรม, ตลาดคริสท์
คินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุ รัส
กลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-Spital” ท่ีอยู่ติดแม่น ้ าแพก็นิตซ์ และโบสถเ์ฟราเอน (Frauenkirche) คือ
ว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง สร้างตามแบบ
กอธิก ในปี ค.ศ. 1468  

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองท่ีสวยงามอีกเมือง “เดรสเดน” (300 กม.) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
เคยรุ่งเรืองและร ่ ารวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป รวมทั้ งศิลปะวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนไดรั้บฉายาวา่ “นครฟลอเรนซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะชมความสวยงามของสถานท่ีส าคญัต่างๆ ภายในเมืองเดรสเดน ชมความสวยงามอนัโดดเด่นของ 

“เดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮา้ท”์ โรงอุปรากรประจ าเมืองสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1878โดยเซมเพอร์ในสไตลอิ์ตาเลียน
บาร็อคอาคารหลงัน้ีมีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกนัทั้งดา้นสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตวัอาคารออกแบบ
ไดส้วยงามสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสส าคญัๆ เข้าชมสวนแสนสวย“ เดอะสวิงเกอร์” 
(Zwinger) น าท่านเดินชมวิวความสวยงามของแม่น ้าเอลเบ ้ในบริเวณ Brühlsche Terrasse สัมผสับรรยากาศท่ี 
ร่มร่ืนของพรรณไมแ้ละร้านกาแฟน่ารักๆ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง   
พกัที่: NH HOTEL DRESDEN หรือระดบัใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เดรสเดน – เบอร์ลนิ (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปป้ิง     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน (201 กม.) ชมความ
สวยงามของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและ
ตะวนัออก เก็บภาพ  “ก าแพงเบอร์ลิน” อดีต
แห่งการแบ่งแยกท่ีปัจจุบันเหลือเพียงไม่ ก่ี
กิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่น
หลงั ชมเช็คพอ้ยส์ ชาร์ลี จุดตรวจคนเขา้-ออก 
ในสมยัสงครามเยน็ ระหวา่ง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเก็บภาพ “เบอร์ลิน ดอม” โบสถ์หลัก

ประจ าเมือง ตวัโบสถ์โดนระเบิดเสียหายในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลังจากได้รับการบูรณะ
ฟ้ืนฟูให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยอดีตอีกคร้ัง 
ถื อ ว่ า เ ป็ น โ บ ส ถ์ ท่ี มี ค ว า ม โ ด เด่ น ข อ ง
สถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ท่ีน่า
ท่ึง ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช” 
หรือ “เมโมเรียลเชิ ร์ช” ท่ีย ังคงร่องรอยความ
เสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กบั “ประตูชยั บราเดนเบิร์ก” สัญลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก  
ชมอาคารไรชส์ทาค (Reichstagsgebäude) เป็นส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
สร้างขึ้นในสมยัจกัรวรรดิเยอรมนัเพื่อเป็นประชุม
ของรัฐสภาเยอรมนั (ไรชส์ทาค) อาคารน้ีเร่ิมใช้
งานในปีค.ศ. 1894 จนกระทัง่ถูกวางเพลิงในปี 
ค.ศ.1933 สร้างความเสียหายอยา่งมากแก่อาคารน้ี
ท าใหม้นัถูกปล่อยทิง้ร้างกวา่ส่ีทศวรรษ เม่ือมีการ
รวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการ
บูรณะอาคารน้ีใน ค.ศ. 1999 และถูกใชเ้ป็น
อาคารรัฐสภาสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี      
(บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บดันั้น     

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HILTON HOTEL, BERLIN / หรือระดับใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  เบอร์ลนิ – เควดลนิบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก 
(Quedlinburg) (200 ก.ม.) อดีตเมืองหลวง
แห่งแรกของชนชาติเยอรมนั มาตั้งแต่ ค.ศ.
919 มีความโดดเด่นในเร่ืองของ
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั มีอาคารลกัษณะ
กรอบไมซุ้ง (Timber-framed) ท่ีมีความ
สวยงามมากกวา่ 1,300 หลงั และไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี  1994 ชมจตัุรัส
กลางเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง 
ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองเควดลินบวร์ก  ชมโบสถว์ิทยาลยัแห่ง
เซนตแ์ซร์วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถท่ี์เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก ์โดยบริเวณใตถุ้นโบสถถ์ูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฝังศพของกษตัริย ์Heinrich I และพระชายา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก  (61 ก.ม.) ตวัเมืองตั้งอยูใ่นแควน้โลวเ์วอร์ แซค

โซนี ร ่ ารวยจากการท าเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ท่ีมีการพบแร่เงินเป็นคร้ังแรกเม่ือจกัรพรรดิออโต ้มหาราชออก
ล่าสัตว ์มาในบรเวณน้ี และพบแหล่งแร่โดย
ไม่ตั้งใจ แร่ท่ี 
พบในบริเวณน้ีมีแร่สังกะสี (Zinc) ตะกัว่ 
(lead) ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และ
แร่เงิน (Silver) และไดด้ าเนินงานเหมืองแร่
มาถึงปีค.ศ.1988 ตวัเมืองเก่าตั้งอยูเ่ชิงเขา
ฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไมล้อ้มรอบ 
บา้นเรือนส่วนใหญ่ใชหิ้นกะเทาะมาตกแต่ง
รอบๆตวัอาคาร จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารเมนูสเต๊กเน้ือรสเลิศ พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ีทานสามารถเลือกได ้ 
  (ท่านใดไม่ทานเน้ือกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ทางบริษทัจะเปล่ียนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแทน) 
พกัที่: AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR หรือระดับใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) กอสล่าร์  – วูปแปร์ทัล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองวูปแปร์ทัล “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริมแม่น ้าวูป
แปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษท่ี 18 จนถึงต้นศตวรรษท่ี 20 เมืองน้ีเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในเยอรมนี วูปแปร์ทลัยงัมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
มีช่ือวา่ Schwebebahn ใหบ้ริการในปี 1901 ถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบแรกของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (54 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมือง

โคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลา
สร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมือง, ของท่ีระลึก น ้ าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิดบนถนน Walking 
Street รอบมหาวิหาร  

 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที่: MARITIM HOTEL / COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า    
  



 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)   โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น ้าไรน์  
        ค๊อกเคม – แฟรงค์เฟิร์ท 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (130 กม.) เมือง
เล็กๆ ท่ีมี ช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็น
เมืองท่ีได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ย ังคงให้ภาพ
ประทับใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน คริสตวรรษท่ี 19  “น า
คณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น า้ไรน์”  
ท่ีมีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหา
เศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ เรือ
จะน าท่านผ่านหนา้ผา “ลอเรไล” อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่น ้ าสายน้ีจน
เขา้สู่เมือง “บอ็บพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแควน้ไรน์แลนด์ ฟาลซ์ 
(Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู ่ริมฝ่ังแม่น ้ า มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาท
สไตลนี์โอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น ้ าโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายนุบัพนัปี เดินเล่นชมเขต

เมืองเก่าตามอธัยาศยั จากน้ันเดินทางสู่เมือง  น ำท่านเดินทางสู่เมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” (160 กม.) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / เดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดบัใกล้เคยีง 
  



 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  แฟรงค์เฟิร์ต – จัสตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิงถนน ZEIL เดินทางกลบั       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” หรือ แฟรงค์เฟิร์ท อัม ไมน์ เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคย
เป็นสถานท่ี ซ่ึ งกษัตริย์และจักรพรรดิหลาย
พระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้ งอยู่ริม
ฝ่ังแม่น ้ าไมน์  (Main river) และเป็นท่ีตั้ งของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงก์เฟิร์ท และธนาคารกลาง
ยโุรป แฟรงกเ์ฟิร์ท เป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมี
ประชากรประมาณ 5 ล้านคน ชมจตัุรัสโรเมอร์ 
ซ่ึงเป็นจตัุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านขา้งก็คือ 
ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรัสโรเมอร์ บา้นเรือนและร้านคา้ในเขตเมืองเก่ายงัคง
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งน่าท่ึง   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ถนน ZEIL คือถนนช้อปป้ิงและสถานท่ีชั้น

น าในการซ้ือสินคา้ในเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่พื้นท่ีระหวา่ง Konstablerwache และ Hauptwache  
ท่ีถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมนัท่ีมีทุกอย่าง
ให้เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านคา้ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้จาก
ต่างประเทศ   

…….. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อ
ท าการเช็คบตัรท่ีนัง่ และท าภาษีคืน 

20.55 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG923 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)        
13.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**************** // **************** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของ
ทางบริษทัฯ แลว้ 
  



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ท-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ   
ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 148,900 148,900 148,900 29,900 

11 – 21 พ.ค.66 148,900 148,900 148,900 29,900 

25 พ.ค. – 04 มิ.ย.66  148,900 148,900 148,900 29,900 

08 – 18 มิ.ย.66  148,900 148,900 148,900 29,900 

29 มิ.ย. – 09 ก.ค.66  152,900 152,900 152,900 29,900 

20 – 30 ก.ค.66 152,900 152,900 152,900 29,900 

03 – 13 ส.ค.66  152,900 152,900 152,900 29,900 

17 – 27 ส.ค.66 152,900 152,900 152,900 29,900 

20 – 30 ก.ย.66 162,900 162,900 162,900 38,900 

*** 16 ก.ย. – 03 ต.ค. อยู่ช่วงเทศกาล Oktoberfest 2023 *** 

04 – 14 ต.ค.66 148,900 148,900 148,900 29,900 

18 – 28 ต.ค.66 148,900 148,900 148,900 29,900 
*** ต้องการท่ีนั่งช้ันธุรกิจราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี *** 

กรุณาส ารองท่ีนั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า 



9. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ทุกวนั  
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าเปล่ียนตัว๋ขากลบักรณีอยูต่่อ 
5. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั(1,100) ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 



เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA เยอรมนั  
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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