
 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 12151 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

บรัสส์เซล – มอนเชา – เทรียร์ – ลักแซมเบิร์ก - ดินองท์ – บรัสส์เซล – จตุัรัสกรองด์ปลาซ 
ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจส์ (มรดกโลก) – ล่องเรือ - หมู่บ้านกังหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์ 



 

สวนเคอเคนฮอฟ - โฮร์น – อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม - กีธูร์น – ล่องเรือ – ไนเมเก้น 
ดูสเซลดอร์ฟ - ปราสาทเบิร์ก - ล่องเรือแม่น ้าไรน์ -  คอ็กเค่ม - ลิมเบิร์ก – เบราบัค 

ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง                                                   

ก าหนดการเดนิทาง 
12-22 เม.ย. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

WORLD PREMIUM 
1. โรงแรมที่พกัระดับ 4 – 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในเมือง พร้อมพนักงานยกกระเป๋า อาหารเช้าห้อง F.I.T 
2. หัวหน้าทัวร์ที่คดัสรรมาอย่างดี ช านาญเส้นทาง มคีวามรู้และอธัยาศัยดี 
3. เส้นทางไม่ย้อนไปมา ไม่เสียเวลา แต่ล่ะวนัเดินทางไม่ไกล บินตรงโดยสายการบินไทย 
4. อาหารทุกม้ือมคุีณภาพสูงกว่ารายการทัวร์ทั่วไปในท้องตลาด 
5. รวมเมืองน่ารักและส่วนใหญ่เป็นเมืองมรดกโลกไว้ในรายการ 
6. มพีนักงานยกกระเป๋าให้ทุกท่าน ณ โรงแรมที่พกั 
7. รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
23.45 ออกเดินทางสู่กรุงบรัสส์เซล ประเทศเบลเยีย่ม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934 
วันที2่  บรัสส์เซล – มอนเชา – เทรียร์ – ลักแซมเบิร์ก 
07.40 เดินทางถึงกรุงบรัสส์เซล ประเทศแบลเยยีม หลงัจากผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์" (Monschau) (153 กม.) เมืองเลก็ๆ ท่ีมีความส าคญัทางเมืองประวติัศาสตร์

มากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตอา
เคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์
ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเยอรมนี ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาไอเฟล (Eifel 
Mountain Range) ถูกก ล่าว ถึงค ร้ังแรกใน ปี 
1198 ในช่ือ Montjoie เป็นเมืองท่ีถูกรายลอ้มไป
ดว้ยภูเขาอนัสลบั ซบัซอ้น ชมย่านใจกลางเมือง
ท่ีทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ย
บ้านคร่ึงไมท่ี้มีแม่น ้ ารูร์ (Rur River)ไหลผ่าน
ด้านหลงั โดยอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
คือ บ้านสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์สไตล์
บาร็อค  ท่ี ถูกสร้างข้ึนใน 1752 โดย Johann 
Heinrich Scheibler ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในอาคารท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” (Trier) (96 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าโมแซลในประเทศเยอรมนี 

เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งข้ึนเม่ือก่อน 16 ปีก่อนคริสต์กาล ชมเมืองเทรียร์(เมืองมรดกโลก) 
อดีตท่ีตั้งของรัฐบาลในจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก 
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ” ใน
ยุคกลาง ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหาร
ของนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ซ่ึงยงัคงความ
สวยงามไว้  ชมจตุ รัสเมืองเก่ า ท่ี เป็นตลาด
แลกเปล่ียนสินค้ามาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 ท่ีชม 
พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมนัเก่า
ท่ีข้ึนช่ือเป็นอย่างมาก สร้างจากหอนทรายสีเทา 
ซ่ึงเป็นประตูเมืองโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือ
ของเทือกเขาแอลป์ และได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1986   



 

สมควรแก่เวลา เดินทางน าท่านสู่เมือง “ลักแซมเบิร์ก” (Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค 
ผูป้กครองนครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป (2,586 ตร.กม.) เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ผา่นตึกเทศบาล
เมือง ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเมืองตั้งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง     

พกัที่:  NOVOTEL, LUXAMBURG หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  
วันที3่  ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ – บรัสส์เซล – จัตุรัสกรองด์ปลาซ 

เช้า บริการอารหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) 

(138 กม.) น าท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท ์เมือง
ขนาดเล็ก ท่ีตั้ งอยู่ในจังหวัดนามู ร์ “Namur” 
ตอนใตข้องประเทศเบลเยีย่ม โดยตวัเมืองตั้งอยู่
ริมแม่น ้ ามิวส์“Meuse River” ท่ีขนาบขา้งไปกบั
แม่น ้ าและแนวผาสูงชัน จากนั้ นน าท่านนั่ง
เคเบิลคาร์ ข้ึนสู่จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมือง
ดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อม
ปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.
1530 แต่ถูกท าลายในช่วงสงครามฝร่ังเศส 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล” (105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม น าท่านถ่ายรูปคู่ 

“อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอม
มหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของ
กลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 ชมบริเวณ
พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม 
ชมแมนาคินพิส  อนุสาว รีย์ห นูน้อยยืน ฉ่ี
สญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตุัรัสกรองด์
ปลาซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึก
ต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ 
ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทับ
ของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลาดนดั
จุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพเิศษหอยแมลงภู่อบสไตล์เฟมมิส/สเต๊กเน้ือหรือสเต๊กหมู 

พกัที่:  Radisson RED, Brussels / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง  



 

วันที่4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจส์ (มรดกโลก) – ล่องเรือ 
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (92 กม.) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดของเบลเยีย่ม เป็นเมืองโบราณอายกุว่า 

2,000 ปี น าท่านชมความงามของมหาวิหาร
นอร์ทเทอร์ดาม มหาวิหารท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ประเทศ ในแบบโรมนัเนสก์และกอธิค ท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2000 และ
เป็นโบสถ์ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดในเบลเยียม ชมหอ
ระฆงั Belfry ซ่ึงตั้งอยู่ในกลางเมือง มีความสูง 
72 เมตร และบนัได 256 ขั้น ชมสะพานโบราณ 
Pont des Trous ส ร้ า ง ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 3 
ทรงคุณค่าเพราะเป็นสะพานทหารแบบยุค
กลาง 1 ใน 3 ของโลกท่ีเหลืออยู่ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจน์” (Bruges) (84 
กม.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัฟลานเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติด
กบัประเทศเนเธอร์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองบรูจก์หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะ

ในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ เมือง
ในสมยัโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการ
ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 
ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค 
ชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจ าเมือง ท่ีราย
ลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยุค
ต่างๆ ท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืนและลงตวั 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความ
งดงามเมืองมรดกโลกท่ียงัคงอนุรักษ์ไวอ้ย่าง
สมบูรณ์    ท่ี มีความงดงามแบบดั้ งเดิมท่ีได้
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี มีเวลาใหท่้านเดินเล่นชมเมือง
หรือเลืกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 



 

พกัที่ :  BEST WESTERN PREMIER HOTEL, BRUGGE / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที5่  บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) 
 เดลฟ์ - สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคนิเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.) เป็นหมู่บา้นกงัหันลมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในเนเธอแลนด์  ท่ีสร้างข้ึนตั้ งแต่ในปี 1740 และยงั
ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 
ตั้งอยู่ในเขตของท่ีราบลุ่มจึงเกิดน ้ าท่วม ท าให้ต้อง
คิดคน้สร้างกงัหันเพ่ือสูบน ้ า และใชโ้ม่แป้งและสีขา้ว 
ประทบัใจกบัความอลงัการของกงัหันเก่าแก่ ท่ีมีถึง 19 
ตวั เรียงรายเป็นแนวยาวตามล าคลอง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมือง “เดลฟ์” (Delft) (41 กม.) เมืองส าคัญ
ทางประวติัศ  าสตร์ เน่ืองจากเมืองน้ีในช่วงปี 1572-
1584 เคยเป็นท่ีพ  านักของเจ้าชายวิลเล่ียมส์แห่งออ 
เรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้
เมืองเดลฟทเ์ป็นท่ีบญัชาการต่อสูก้บัสเปน ชมยา่นจตุัรัสกลางเมือง “Market Square” ซ่ึงบริเวณใกลเ้คียงกนัจะ
เป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น โบสถเ์ก่าท่ีฝังพระศพของเจา้ชายวลิเลียมส์, ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” เข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden (48 กม.) อุทยานดอกทิว

ลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงาม
ท่ีสุดในโลก เดินเท่ียวชมความสวยงามของ
ชมดอกทิวลิป, ดอกลิลล่ี, และดอกไมแ้สน
สวยนานาพรรณท่ีก าลงับานสะ  พร่ังทั้ ง
สวนภายนอก และดอกไม้ พนัธุ์พิเศษๆท่ี
อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ 
“กงัหนัลม” สัญลกัษณ์ของเนเธอร์แลนด ์มี
เวลาให้ท่านด่ืมด ่าบรรยากาศอย่างเต็มอ่ิม
ภายในสวนดอกไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก
ตามอธัยาศยั...สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุง 
อัมสเตอร์ดัม  (40 กม.) เมืองหลวงของ
เนเธอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพเิศษกุ้งมังกร 



 

ที่พกั:  NH CITY CENTER, AMATERDAM หรือระดับใกล้เคียง 

วันที6่  อัมสเตอร์ดัม – โฮร์น – อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “โฮร์น” (Hoorn) (41 กม.) เมืองเก่าตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 8 ตั้งอยูบ่นอ่าวเอเซลเมร์ 

โดยในสมยัปลายยคุกลางเมืองโฮร์นยงัเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้ทางทะเลและการประมงท่ีมีช่ือเสียงมากแห่ง
ห น่ึ ข อ งยุ โ ร ป  น า ท่ าน ช ม ท่ า เ รื อ เมื อ ง โฮ ร์ น 
(Hoofdtoren Harbour) ซ่ึงเป็นแลนดม์าร์กส าคญัของ
เมืองท่ีรายล้อมไปด้วยบ้านเรือนยุคกลางชมโบสถ ์
Oosterkerk ท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1616 จากนั้นเดินทางสู่
เมือง “อีดัม” (Edam) (19 กม.) เข้าสู่บริเวณใจกลาง
เมืองเก่ายงั เป็นท่ีตั้งของอาคารทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ซ่ึงปัจจุบนัยงัคง
ไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี เช่น โบสถเ์ซนต์นิ
โคลสั (St.Nicholas Church) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึน
ใน ช่วงศตวรรษท่ี 15 หรือในช่วงปี 1602-1699 ชม
ศาลาว่าการเมืองเก่า อาคารศาลากลางท่ีถูกสร้างข้ึน
ในช่วงปี 1737 ในสไตล์หลุยส์ท่ีสิบส่ี (Louis XIV Style) บันทึกภาพของพิพิธภัณฑ์อีดัม (Edam Museum) 
อาคารท่ีสร้างข้ึนแบบดตัชท่ี์ยงัคงถูกรักษาเอาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1530 จากนั้นเดินทางสู่เมือง 
“โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการ

แต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากท่ีสุดอีกเมือง
หน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชม
เมืองตามอัธยาศัย  จากนั้ นน าท่านกลับ สู่กรุง “กรุง
อัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็ก
คลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100
สาย น าคณะเข้าชม “สถาบัน เจียระไนเพชร Coster 
Diamond” อุ ตสาหกรรมก าร เจี ยระไน เพ ชรของ
เนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จากนั้นเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจ
กลางกรุงอมัสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชม
บรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 



 

ที่พกั:  NH CITY CENTER, AMATERDAM หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่7   อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือ – ไนเมเก้น – ดูสเซลดอร์ฟ 
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (126 กม.) เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ตั้ งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บา้นแห่งน้ี
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1230 โดยไดรั้บฉายาว่าเป็นหมู่บา้นไร้ถนน 
เพราะผูค้นท่ีน่ีจะสัญจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลดัเลาะ
อยู่รอบหมู่บ้าน น าท่านล่องเรือช่ืนชมทัศนียภาพอนัสวยงาม
ภายในหมู่บา้น 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแซลมอล 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “ไนเมเก้น” (Nijmegen) (140 กม.) 

เมือง เก่ าอายุก ว่า 2 ,000 ปี ซ่ึ งเป็น เมื องท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุด ใน
เนเธอร์แลนด์มีประวติัอนัยาวนาน ในช่วงต้นของศตวรรษ
กองทพัโรมนัเลือกตั้งค่ายท่ีดินแดนแห่งน้ีและยงัเป็นเมืองแรก
ของดัตช์ท่ีถูกยึดครองโดยกองทัพนาซีในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 เขา้สู่จตุรัสขนาดใหญ่กลางเมือง “Grote Markt” อนั
เป็นท่ีตั้งของอาคาร “Boterwaag” ท่ีสร้างในสไตลเ์รเนสซองซ ์
สร้างข้ึน เม่ือปี ค.ศ. 1612-1613 ชมโบสถ์นักบุญสตีเฟ่น 
“Stevenskerk Church” โบสถเ์ก่าแก่ในรูแบบโรมนั-กอธิก สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13  จากนั้นเดินทางสู่เมือง 
“ดูสเซลดอร์ฟ” (Düsseldorf) (120 กม.) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Pork Schnitzel ที่ขึน้ช่ือของเยอรมัน 

พกัที่:  LEONADO HOTEL, หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่8  ดุสเซลดอล์ฟ - ปราสาทเบิร์ก - ล่องเรือแม่น ้าไรน์ -  ค็อกเค่ม  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “โซลิงเกน” (Solingen) 

(53 กม.)  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก (SCHLOSS 
BURG) ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 
โดยอาคารหลักของปราสาทสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1218-1225 โดยอาร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และสร้าง
ต่อจนสมบูรณ์ในช่วงปลายซตวรรษท่ี 19 บนเนินเขา
เหนือแม่น ้ าวปัเปอร์ นับว่าเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุด



 

ของแควน้นอร์ทไรน์ – เวสตฟ์าเลีย ภายในประกอบดว้ยหอ้งส าคญัต่างๆ เช่น ห้องอศัวิน ห้องสวดมนต ์ห้อง
ดนตรี เป็นตน้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านสามารถเลือกได้ 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” (159 กม.) 

เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ “น าท่านล่องเรือชม
ความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้าไรน์” เข้าสู่ เมือง 
“เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ 
Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดี
เยี่ยม ยงัคงให้ภาพประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน
ค .ศ .ท่ี  19  จากนั้ น เดิ นท าง สู่ เมื อ ง  “ค็อก เค่ม ” 
(Cochem) (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยู่ในหุบ
เขา แห่งแควน้ไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) 
ตัวเมืองอยู่  ริม ฝ่ังแม่น ้ า  มีปราสาทไรชสบวร์ก 
(REICHSBURG COCHEM CASTLE) ป ร า ส า ท
สไตลนี์โอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น ้ าโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายนุับพนัปี ให้ท่านได้
เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านสามารถเลือกได้ 

พกัที่:  MOSELSTERN HOTEL BRIXIADE & TRITON หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที9่  คอคเค่ม - ลิมเบิร์ก - เบราบัค - ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (97 กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าลาห์น “Lahn” ชม 

SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหารท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขา และถือว่าเป็นอาคารสไตลโ์รมนั
ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเยอรมนี  ชม ALTE 
LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เ ป็ น
สะพานเก่าแก่สร้างจากหิน เป็นโค้งคร่ึงวงกลม 
รวมความยาวของสะพาน 106 เมตร ชมอาคาร
บา้นเรือนในย่านเมืองเก่า  น าท่านออกเดินทางสู่
เมื อ ง  “เบ ราบั ค ”  (Braubach)(55 กม .)  เมื อ ง
ประวติัศาสตร์ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารส่ิงก่อสร้าง 
ก  าแพงเมือง, บ้านคร่ึงไม้ และปราสาทโบราณ 



 

ตั้งอยู่ในเขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมย่านเมืองเก่าเมืองเบราบคั (Old city of Braubach) ย่านตวัเมืองอนัเงียบ
สงบท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารบา้นไมท่ี้มีอายยุอ้นกลบัไปในช่วงศตวรรษท่ี 16 ถึง 18  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมปราสาท “มาร์คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซ่ึงถูกขนานนามว่าเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ียอดเยีย่มแห่งยคุ

กลาง สร้างข้ึนในปี 1117 ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ “Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายกุว่า 700 ปี ในอดีตปราสาทหลงัน้ี
เคยถูกใช้เป็นสถานท่ีผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ
สถานท่ีคุมขงันกัโทษ  ปราสาทมาร์คเบิร์กเป็นส่วน
หน่ึงของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่น ้ า Rhine ช่วงกลาง
ตอนบน ซ่ึงถูกข้ึนทะเบียนในปี 2002 จากนั้นน า
ท่ า น อ อ ก เดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง แ ฟ ร ง ค์ เ ฟิ ร์ ต 
(FRANKFURT AM MAIN) (101 กม.) เป็นเมืองท่ี
มีประวัติ ต่อเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็น
สถานท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองค์เคยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของสถานีรถไฟหวัล  าโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที 5 
ชมจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจตุัรัสโรเมอร์ จากนั้นอิสระกบัการชอ้ปป้ิงยา่นถนน Zeil ถนนชอ้ปป้ิงระหว่างยา่น Konstablerwache 
และ Hauptwache ท่ีถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมนัท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พกั:  NH COLLECTION FRANKFURT CITY / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่10  แฟรงค์เฟิร์ต – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
.......... ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท่้านไดม้ีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อน และมีเวลาให

ทท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ีสนามบินก่อนเดินทางกลบั 
14.45 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 921 

วันที่11 สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

12-22 เม.ย. 2562 95,900 95,900 91,900 22,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ-บรัสส์เซล/ แฟรงค์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ (หรือสลบัเขา้ออก ก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม. / วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 

 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั   
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็
ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยโุรป  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
 น ้าด่ืมวนัล่ะ 1 ขวดต่อท่าน ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

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

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

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

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


