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เบราบคั - เข้าชมปราสาทมาร์คเบิรก์ (มรดกโลก) - ล่องเรอืแม่น้ําไรน์ - คอ็กเค่ม - เทรียร์   

ลักแซมเบิรก์ - ดินองท ์- ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์ (มรดกโลก) - บรัสส์เซล  
หมู่บ้านกังหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - อูเทรคต์ - อัมสเตอรด์ัม   

โฮร์น - อีดัม - โวลันดัม - ล่องเรอืหมู่บ้าน “กีธูรน์” - ไนเมเกน้  
 มอนเชา - เข้าชมปราสาทเบิรก์ - ลิมเบิรก์ - แฟรงค์เฟิรต์                                                  
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ออกเดินทางวันท่ี 
10-19 ก.ย.//10-19 ต.ค.//16-25 ต.ค.//27 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562//30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563//07-16 ก.พ. 2563 

( กรณุาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

วันท่ี1  สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 
 
วันท่ี2 แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก)  
 ล่องเรือแม่นํ้าไรน์ – ค็อกเค่ม – เทรียร์ 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
 นําทํานออกเดินทางสูํเมือง “เบราบัค” (Braubach) (127 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงอนุรักษ์อาคาร

สิ่งกํอสร๎าง กําแพงเมือง, บ๎านครึ่งไม๎ และปราสาทโบราณ 
ตั้งอยูํในเขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมยํานเมืองเกําเมืองเบ
ราบัค (Old city of Braubach) ยํานตัวเมืองอันเงียบสงบที่
ล๎อมรอบไปด๎วยเหลําอาคารบ๎านไม๎ที่มีอายุย๎อนกลับไปในชํวง
ศตวรรษที่ 16 ถึง 18 จากนั้นชมปราสาท “มาร์คเบิร์ก” 
(Marksburg Castle) ซึ่งถูกขนานนามวําเป็นสิ่งปลูกสร๎างที่
ยอดเยี่ยมแหํงยุคกลาง สร๎างข้ึนในปี 1117 ริมฝั่งแมํน้ําไรน์ 
“Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายุกวํา 700 ปี ในอดีต
ปราสาทหลังนี้เคยถูกใช๎เป็นสถานที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ
สถานที่คุมขังนักโทษ  ปราสาทมาร์คเบิร์กเป็นสํวนหนึ่งของ
มรดกโลกในเขตลุํมแมํน้ํา Rhine ชํวงกลางตอนบน ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนในปี 2002 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มท่านสามารถเลือกได้ 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแมํน้ําไรน์ “นําท่านล่องเรือนําเท่ียวทันสมัยชม

ความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่นํ้าไรน์” เข๎าสูํเมือง “เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ 
Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได๎รับการดูแลรักษาอยํางดีเยี่ยม 
ยังคงให๎ภาพประทับใจเหมือนที่ เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่  19  
จากน้ันเดินทางสู่เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem) (60 กม.) 
เมืองเล็กๆ นํารัก ที่ตั้งอยูํในหุบเขา แหํงแคว๎นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ 
(Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยูํ ริมฝั่งแมํน้ํา มีปราสาทไรชสบ
วร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอ
โกธิค ตั้งตระหงํานอยูํบนเนินเขา ริมแมํน้ําโมเซล เป็นป้อม
ปราสาทเกําแกํอายุนับพันปี ให๎ทํานได๎เดินเลํนชมเขตเมืองเกํา
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” 
(Trier) (96 กม.) เมืองที่ตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําโมแซลในประเทศ
เยอรมนี เมืองที่ เกําแกํที่สุดในประเทศเยอรมนีกํอตั้ง ข้ึน
เมื่อกํอน 16 ปีกํอนคริสต์กาล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก 
ท่ีพัก:  Hotel Park Plaza Trier / หรือระดับใกล้เคียง 
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วันท่ี3  เทรียร์ (มรดกโลก) – ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ – บรัสส์เซล 
เช้า บริการอารหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองเทรียร์(เมืองมรดกโลก) อดีตที่ตั้งของรัฐบาลในจักรวรรดิโรมันตะวันตก ได๎รับการขนานนามวํา

เป็น “เมืองศักดิ์สิทธ์ิ” ในยุคกลาง ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่ เกําแกํซึ่งยังคงความ
สวยงามไว๎  ชมจตุรัสเมืองเกํา ที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค๎ามา
ตั้งแตํศตวรรษที่ 10 ที่ชม พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) ประตู
เมืองโรมันเกําที่ขึ้นช่ือเป็นอยํางมาก สร๎างจากหอนทรายสีเทา 
ซึ่งเป็นประตูเมืองโรมันที่ใหญํที่สุดทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ 
และได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อ
ปี 1986 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่เมือง “ลักแซม
เบิร์ก” (Laxambourg) (47 กม.) เมืองแหํงแกรนด์ดยุค 
ผู๎ปกครองนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหํงหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) เข๎าสูํยํานเมืองเกํา ผํานตึกเทศบาลเมือง ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองที่บ๎านเมืองตั้งเรียงรายอยูํในแนวหุบเขาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามนําประทับใจ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) (138 กม.) นําทํานเดินเลํนชมเมืองดินองท์ เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยูํใน

จังหวัดนามูร์ “Namur” ตอนใต๎ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยูํริมแมํน้ํามิวส์“Meuse River” ที่
ขนาบข๎างไปกับแมํน้ําและแนวผาสูงชัน จากนั้นนําทํานน่ังเคเบิลคาร์ ข้ึนสูํจุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท์ 
บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกรํงที่ถูก
สร๎างข้ึนในชํวงปี ค.ศ.1530 แตํถูกทําลายในชํวงสงคราม
ฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางสูํเมือง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง 
“บรัสเซล” (105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม นํา
ทํานถํายรูปคํู “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา 
สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุํมประเทศยุโรปเมื่อปี 
ค.ศ.1959 ผําน จากนั้นชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของ
กษัตริย์แหํงเบลเยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน๎อยยืนฉ่ี
สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) 
ใจกลางเมือง ชมหมูํตึกตํางๆ อาทิ ศาลาวําการเมือง หมูํตึก 
กริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการ
แลกเปลี่ยนสินค๎าในอดีต 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษหอยแมลงภู่อบสไตล์เฟมมิส/สเต๊กเน้ือหรือสเต๊กหมู  
พักท่ี:  Radisson RED, Brussels / หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
วันท่ี4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) – ล่องเรือ  
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (92 กม.) เมืองเกําแกํ

ที่สุดของเบลเยี่ยม เป็นเมืองโบราณอายุกวํา 2 ,000 ปี นําทํานชม
ความงามของมหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม มหาวิหารที่สําคัญที่สุดของ
ประเทศ ในแบบโรมันเนสก์และกอธิค ที่ได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 2000 และเป็นโบสถ์ที่เกําแกํที่สุดในเบลเยียม ชมหอ
ระฆัง Belfry ซึ่งตั้งอยูํในกลางเมือง มีความสูง 72 เมตร และบันได 
256 ข้ัน ชมสะพานโบราณ Pont des Trous สร๎างในศตวรรษที่ 13 
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ทรงคุณคําเพราะเป็นสะพานทหารแบบยุคกลาง 1 ใน 3 ของโลกที่เหลืออยูํ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง 
“บรูจน์” (Bruges) (84 กม.) เป็นเมืองใหญํที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกในบริเวณ
เฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารชมเมืองบรูจก์หรืออีกช่ือหนึ่งคือ “เวนิส

เหนือ” เป็นเมืองทําและมีความสําคัญในทางศิลปะในยุค
จิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต๎น เมืองในสมัยโบราณ 
อายุกวํา 500 ปี และได๎รับการข้ึนทะเบียนให๎เป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาวําการกลางเมือง ในสไตล์
แบบโกธิค ชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจําเมือง ที่ราย
ล๎อมด๎วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคตํางๆ ที่
ผสมผสานกันอยํางกลมกลืนและลงตัว จากนั้นนําทําน 
ลํองเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกที่
ยังคงอนุรักษ์ไว๎อยํางสมบูรณ์   ที่มีความงดงามแบบ
ดั้งเดิมที่ได๎อนุรักษ์ไว๎อยํางดี มีเวลาให๎ทํานเดินเลํนชม
เมืองหรือเลืกซื้อสินค๎า ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
พักท่ี :  Best Western Premier Weinebrugge, BRUGGE / หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5  บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ ์
 อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม    
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) 

(170 กม.)เป็นหมูํบ๎านกังหันลมที่เกําแกํที่สุดในเนเธอแลนด์ ที่
สร๎างข้ึนตั้งแตํในปี 1740 และยังได๎รับการข้ึนทะเบียนให๎เป็น
มรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยูํในเขตของที่ราบลุํมจึงเกิดน้ําทํวม ทํา
ให๎ต๎องคิดค๎นสร๎างกังหันเพื่อสูบน้ํา และใช๎โมํแป้งและสีข๎าว 
ประทับใจกับความอลังการของกังหันเกําแกํ ที่มีถึง 19 ตัว เรียง
รายเป็นแนวยาวตามลําคลอง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง 
“เดลฟ์” (Delft) (41 กม.) เมืองสําคัญทางประวัติศําสตร์ 
เนือ่งจากเมืองนี้ในชํวงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พํานักของเจ๎าชาย
วิลเลี่ยมส์แหํงออ เรนจ์ พระบิดาแหํงประเทศเนเธอร์แลนด์ 
พระองค์ใช๎เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการตํอสู๎กับสเปน ชมยําน
จัตุรัสกลางเมือง “Market Square” ซึ่งบริเวณใกล๎เคียงกันจะ
เป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหํง เชํน โบสถ์เกําที่ฝังพระศพของ
เจ๎าชายวลิเลียมส์, ศาลาวําการเมืองเดลฟท์ที่ เกําแกํที่สุดใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (64 กม.) เมือง

หลวงของจังหวัดยูเทรกต์ ซึ่งตั้งอยูํในตอนกลางของประ เทศ
เนเธอร์แลนด์ ภายในเมืองเต็มไปด๎วยตึกรามบ๎านชํองอันเกําแกํ 
ซึ่งบางหลังมีมาต้ังแตํยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18  ชมมหาวิหารเซนต์
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มาร์ติน วิหารสไตล์โรมาเนสก์ ที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ เริ่มสร๎างข้ึนในปี ค. ศ.711  ชมหอคอย
โบสถ์ Domtoren Tower Cathedral ซึ่งเป็นหอคอยขนาดใหญํที่แยกออกจากมหาวิหารเซนต์มาร์ตินหลังเกิด
พายุร๎ายแรงเมื่อปี 1674 สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1320 ถึงปี ค.ศ. 1382 มีความสูง 112 เมตรและมีเรือนกระจก
ขนาด 50 ระฆังหลายศตวรรษเกํา หอดูดาวที่สูงที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ แวะเก็บภาพภายนอกของ 
ปราสาทเดอร์ฮาร ์(Castle De Haar) ปราสาทที่ใหญํทีสุ่ดในเนเธอร์แลนด์ที่สร๎างขึ้นสมัยยุคกลาง โดยสถาปนิก
ชาวเนเธอร์แลนด์  มีขนาดใหญํมากจนเมื่อสร๎างขึ้นเมื่อปีค. ศ.1811  จากน้ันเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (43 
กม.) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพิเศษกุ้งมังกร 
ท่ีพัก:  NH City Center Amsterdam หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6  อัมสเตอร์ดัม – โฮร์น – อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “โฮร์น” (Hoorn) (41 กม.) เมืองเกําตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 8 ตั้งอยูํบนอําวเอเซล

เมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็นศูนย์กลางการค๎าทางทะเลและการประมงที่มีช่ือเสียงมาก
แหํ งหนึ่ของยุ โรป นําทํ านชมทํา เรือ เมืองโฮร์น 
(Hoofdtoren Harbour) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสําคัญ
ของเมืองที่รายล๎อมไปด๎วยบ๎านเรือนยุคกลางชมโบสถ์ 
Oosterkerk ที่สร๎างข้ึนในปีค.ศ. 1616 จากน้ัน
เดินทางสู่เมือง “อีดัม” (Edam) (19 กม.) เข๎าสูํ
บริเวณใจกลางเมืองเกํายัง เป็นที่ตั้งของอาคารทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเดํนทางด๎านสถาปัตยกรรม 
ซึ่งปัจจุบันยังคงได๎รบัการอนุรกัษ์เอาไว๎เปน็อยํางดี เชํน 
โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas Church) โบสถ์
เกําแกํที่ถูกสร๎างขึ้นใน ชํวงศตวรรษที่ 15 หรือในชํวงปี 
1602-1699 ชมศาลาวําการเมืองเกํา อาคารศาลา
กลางที่ถูกสร๎างขึ้นในชํวงปี 1737 ในสไตล์หลุยส์ที่สิบสี่ 
(Louis XIV Style) บันทึกภาพของพิพิธภัณฑ์อีดัม 
(Edam Museum) อาคารที่สร๎างข้ึนแบบดัตช์ที่ยังคงถูกรักษาเอาไว๎อยํางสมบูรณ์ ที่สร๎างข้ึนในปีค.ศ. 1530 
จากน้ันเดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the 
Zuiderzee) (3 กม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทํานเดินเลํนชมเมืองเกําที่มีความโดดเดํนในเรื่อง

ของทําเรือและหมูํบ๎านชาวประมงรวมไปถึงลักษณะ
การแตํงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีก
เมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให๎ทํานเดิน
เลํนชมเมืองตามอัธยาศัย จากน้ันกลับสู่กรุง “กรุง
อัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็ก
คลองน๎อยตัดไปมาทั่วเมืองอยํางเป็นระเบียบกวํา100
สาย นําคณะเข๎าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster 
Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ได๎รับการยกยํองวําดีที่สุดแหํงหนึ่งของ
โลก จากนั้นเดินทางเข๎าสูํ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญํ
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ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารตํางๆในสไตล์ยุโรป 
พร๎อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย 
ท่ีพัก:  NH City Center Amsterdam หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7  อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือ – ไนเมเก้น – ดูสเซลดอร์ฟ 
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (126 กม.) 

เป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ตั้งอยูํระหวํางเมือง Zwolle และ 
Steenwijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิสแหํง
เนเธอร์แลนด์” หมูํบ๎านแหํงนี้กํอตั้งข้ึนเมื่อปีค.ศ. 
1230 โดยได๎รับฉายาวําเป็นหมูํบ๎านไร๎ถนน เพราะ
ผู๎คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลัด
เล าะอยูํ รอบหมูํ บ๎ าน  นํ าทํ านลํ อ ง เ รื อ ช่ืนชม
ทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมูํบ๎าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ก
ปลาแซลมอล 

บ่าย นํ า ท่ า นออก เดิ นท า ง สู่ เ มื อ ง  “ไ น เ ม เ ก้ น ” 
(Nijmegen) (140 กม.) เมืองเกําอายุกวํา 2,000 ปี 
ซึ่งเป็นเมืองที่เกําแกํที่สุดในเนเธอร์แลนด์มีประวัติ
อันยาวนาน ในชํวงต๎นของศตวรรษกองทัพโรมัน
เลือกตั้งคํายที่ดินแดนแหํงนี้ และยังเป็นเมืองแรก
ของดัตช์ที่ ถูกยึดครองโดยกองทัพนาซีในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เข๎าสูํจตุรัสขนาดใหญํกลาง
เมือง “Grote Markt”  อันเป็นที่ตั้งของอาคาร 
“Boterwaag” ที่สร๎างในสไตล์เรเนสซองซ์ สร๎างข้ึน
เมื่อปี ค.ศ. 1612-1613 ชมโบสถ์นักบุญสตีเฟ่น 
“Stevenskerk Church” โบสถ์เกําแกํในรูแบบ
โรมัน-กอธิก สร๎างข้ึนในศตวรรษที่ 13  จากน้ัน
เดินทางสู่เมือง “ดูสเซลดอร์ฟ” (Düsseldorf) 
(120 กม.) 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  LEONADO HOTEL, หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี8  ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โคเบลนซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์" (Monschau) (90 กม.) เมืองเล็กๆที่มีความสําคัญทางเมือง

ประวัติศาสตร์มากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี อยูํในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์
ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐที่ใหญํที่สุดในเยอรมนี ที่ตั้งอยูํในเขตเทือกเขาไอเฟล (Eifel Mountain 
Range) ถูกกลําวถึงครั้งแรกในปี 1198 ในช่ือ Montjoie เป็นเมืองที่ถูกรายล๎อมไปด๎วยภูเขาอันสลับ ซับซ๎อน 
ชมยํานใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด๎วยบ๎านครึ่งไม๎ที่มีแมํน้ํารูร์ (Rur River)ไหล
ผํานด๎านหลัง โดยอาคารที่โดดเดํนที่สุดของเมือง คือ บ๎านสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์สไตล์บาร็อค ที่ถูก
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สร๎างข้ึนใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบันอาคารแหํงนี้ได๎กลายเป็นหนึ่งในอาคารที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมอนเชาว์ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “โซลิงเกน” (Solingen) 
(125 กม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านน่ังกระเช้ าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก (SCHLOSS 

BURG) ปราสาทแหํงนี้สร๎างข้ึนในชํวงศตวรรษที่ 12 โดย
อาคารหลักของปราสาทสร๎างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1218-1225 
โดยอาร์คบิชอปแหํงโคโลญจน์ และสร๎างตํอจนสมบูรณ์
ในชํวงปลายซตวรรษที่ 19 บนเนินเขาเหนือแมํน้ําวัปเปอร์ 
นับวําเป็นปราสาทที่ใหญํที่สดุของแคว๎นนอร์ทไรน์ – เวสต์
ฟาเลีย ภายในประกอบด๎วยห๎องสําคัญตํางๆ เชํน ห๎อง
อัศวิน ห๎องสวดมนต์ ห๎องดนตรี เป็นต๎น จากน้ันนําท่าน
เดินทางสู่เมือง “โคเบลนซ์” (KOBLENZ) (141 กม.)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Pork 
Schnitzel ท่ีขึ้นชื่อของเยอรมัน 

พักท่ี:  MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี9  โคเบลนซ์ – ลิมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง – เดินทางกลับ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53 กม.) 

เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําลาห์น “Lahn” ชม SAINT 
GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหารที่ตั้งอยูํบนเนินเขา และถือ
วําเป็นอาคารสไตล์โรมันที่สมบูรณ์ที่สุดแหํงหนึ่งของเยอรมนี 
ชม ALTE LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็นสะพาน
เกําแกํสร๎างจากหิน เป็นโค๎งครึ่งวงกลม รวมความยาวของ
สะพาน 106 เมตร ชมอาคารบ๎านเรือนในยํานเมืองเกํา จากน้ัน
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” (FRANKFURT 
AM MAIN) (72 กม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทํานชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เป็นเมืองที่มีประวัติตํอเนื่องอันยาว

หลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช๎ประกอบพิธีราชาภิเษก ผํานชม
สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได๎วําเป็นสถานีรถไฟต๎นแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้งเมือ่คราวเสด็จประพาส
ยุโรปของรัชกาลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกําแกํที่สุดในเมือง ด๎านข๎างก็คือ ศาลาวําการเมือง ซึ่งอยูํ
ทางด๎านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษี 

20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 923 
วันท่ี10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การลําช๎าอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในตํางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย บริษัทฯ ได๎มอบหมายให๎ หัวหน๎าทัวร์ผู๎นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมูํคณะเป็นสําคัญ 
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อัตราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ป ี

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 

 

10-19 ก.ย.//10-19 ต.ค. 62 89,900 89,900 84,900 22,900 

16-25 ต.ค.//27 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 87,900 87,900 82,900 19,900 

30 ธ.ค.-08 ม.ค. 63 97,900 97,900 92,900 22,900 

07-16 ก.พ. 63 87,900 87,900 82,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
  อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 คําต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ  กรงุเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ  
 คํารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พรอ๎มคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนญุาตให๎คนขับรถเกิน 12ช.

ม. / วัน  
 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในยุโรปจะไมมํีเครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูํในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกบังานเทศกาล 
 เทรดแฟร์หรือการประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คําธรรมเนียมในการยื่นวีซํายุโรปหรือกลุํมเชงเก๎นวีซํา และคําธรรมเนียมวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนให๎ทํานไมํวําทํานจะผํานการ

พิจารณาหรือไมกํ็ตาม  
 คําอาหารทีร่ะบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถ่ินในแตํละประเทศ  
 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวรผ์ู๎มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค๎วามรู๎  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 น้ําดื่มวันลํะ 1 ขวดตํอทําน คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั  

     อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (วันล่ะ 100 บาท) หากท่านประทับใจในการเดินทาง 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %  
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คําผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30-45 วันกํอนเดินทางพร๎อมชําระงวดแรก  35,000  บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมพร๎อม

หนังสือเดินทาง และคําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน หรือกํอนยื่นวีซํา มิฉะนั้นจะถือวําทําน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎ 
 อยํางน๎อย 15 ทําน และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผาํนการพจิารณาวีซําได๎ครบ 15 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ และ

จะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได๎รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวรแ์ละเหตุสดุวิสัยบาง
ประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ความลําช๎าของสายการบิน การจลาจลตํางๆ 
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 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า
ประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหม 
หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิว
การตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เปน็กรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอน
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 15 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทางทํานได๎
อยํางถูกต๎อง  
 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซํา
เดี่ยว ซึ่งทางทํานจะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัท
คอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัท
ทัวร์เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มีความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่
สถานทูตต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน 
 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการ
พิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทํานไมํ
ผํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน และ
สํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจําตั๋วตามจริง
เทํานั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎ง
ให๎ทํานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให๎ทํานเข๎าใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ และ
จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวน
นี้ เพราะเป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% กํอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 
เง่ือนไขการยกเลิก   
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคําใช๎จําย ของมัดจําทั้งหมด    
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคําใช๎จําย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคําบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  
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 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูํกับประเทศที่จะ
เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการค๎า เชํน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีช่ือผูเ๎ดินทาง อายุย๎อนหลงัไมํเกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ช่ือแตํละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ช่ือแตํ
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ
ให๎ตรงกับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได ๎แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้ง
สองคน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมทีไ่ด๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคํารอ๎งใหมํก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมทํุกครัง้  

 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเตมิทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสงํเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เปน็สถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่าน
ท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะ
หักคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจรงิและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทางเป็นหลัก 
 


