
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

เบราบัค - เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ - คอ็กเค่ม - เทรียร์   
ลกัแซมเบิร์ก - ดินองท์ - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์ (มรดกโลก) - บรัสส์เซล  

หมู่บ้านกงัหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - อูเทรคต์ - อมัสเตอร์ดัม   
อดีัม - โวลนัดัม - ล่องเรือหมู่บ้าน “กธูีร์น” - ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ Roermond  

 มอนเชา - เข้าชมปราสาทเบิร์ก - ลมิเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต                                                  



 

 
 

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

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

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

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG920 
วนัที่2 แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก)  
 ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ – คอ็กเค่ม – เทรียร์ 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
 นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง “เบราบัค” (Braubach) (127 กม.) เมืองประวติัศาสตร์ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคาร

ส่ิงก่อสร้าง กาํแพงเมือง, บา้นคร่ึงไม ้และปราสาทโบราณ ตั้งอยูใ่น
เขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมยา่นเมืองเก่าเมืองเบราบคั (Old city of 
Braubach) ย่านตวัเมืองอนัเงียบสงบท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคาร
บา้นไมท่ี้มีอายุยอ้นกลบัไปในช่วงศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 จากนั้นชม
ปราสาท “มาร์คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซ่ึงถูกขนานนามวา่เป็น
ส่ิงปลูกสร้างท่ียอดเยี่ยมแห่งยุคกลาง สร้างข้ึนในปี 1117 ริมฝ่ัง
แม่นํ้ าไรน์ “Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายุกว่า 700 ปี ในอดีต
ปราสาทหลงัน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และสถานท่ีคุมขงันกัโทษ  ปราสาทมาร์คเบิร์ก
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่นํ้า Rhine ช่วงกลางตอนบน ซ่ึงถูกข้ึนทะเบียนในปี 2002 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พืน้เมอืง เมนูขาหมูเยอรมนั พร้อมเคร่ืองดืม่ท่านสามารถเลอืกได้ 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่นํ้ าไรน์ “นําท่านล่องเรือนําเที่ยวทันสมัยชม

ความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่นํ้าไรน์” เขา้สู่เมือง “เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ 
Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยี่ยม ยงัคงให้
ภาพประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน ค.ศ.ท่ี 19  จากน้ันเดินทางสู่
เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem) (60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยูใ่น
หุบเขา แห่งแควน้ไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู ่
ริมฝ่ังแม่นํ้ า มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM 
CASTLE) ปราสาทสไตลนี์โอโกธิค ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ริม
แม่นํ้ าโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนบัพนัปี ให้ท่านไดเ้ดิน



 

 
 

เล่นชมเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” (Trier) (96 กม.) เมืองท่ีตั้ง
อยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าโมแซลในประเทศเยอรมนี เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งข้ึนเม่ือก่อน 16 ปีก่อน
คริสตก์าล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
ที่พกั:  Hotel Park Plaza Trier / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เทรียร์ (มรดกโลก) – ลกัแซมเบิร์ก – ดนิองท์ – บรัสส์เซล 
เช้า บริการอารหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองเทรียร์(เมืองมรดกโลก) อดีตท่ีตั้งของรัฐบาลในจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก ไดรั้บการขนานนาม

ว่าเป็น “เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ” ในยุคกลาง ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
มหาวหิารของนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ซ่ึงยงัคงความสวยงาม
ไว ้ ชมจตุรัสเมืองเก่า ท่ีเป็นตลาดแลกเปล่ียนสินค้ามาตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 10 ท่ีชม พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมนั
เก่าท่ีข้ึนช่ือเป็นอยา่งมาก สร้างจากหอนทรายสีเทา ซ่ึงเป็นประตู
เมืองโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ และได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1986 
สม ค ว รแก่ เว ลา  นํ า ท่ า นเดิ นทาง สู่ เมื อ ง  “ลักแซม เบิ ร์ก ” 
(Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผูป้กครองนครรัฐท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ผา่นตึกเทศบาลเมือง ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเมืองตั้งเรียงรายอยูใ่น
แนวหุบเขาซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) (138 กม.) นาํท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์ เมืองขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ใน

จงัหวดันามูร์ “Namur” ตอนใตข้องประเทศเบลเยี่ยม โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่นํ้ ามิวส์“Meuse River” ท่ีขนาบ
ขา้งไปกบัแม่นํ้ าและแนวผาสูงชนั จากนั้นนาํท่านนัง่เคเบิลคาร์ ข้ึนสู่จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท ์
บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทาํลายในช่วงสงครามฝร่ังเศส 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล” 
(105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม นําท่านถ่ายรูปคู่ 
“อะตอมเม่ียม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการ
รวมตัวคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 ผ่าน 
จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม 
ชมแมนาคินพิส อนุสาวรียห์นูนอ้ยยืนฉ่ีสัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจตุัรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจ



 

 
 

กลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาวา่การเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบั
ของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูพเิศษหอยแมลงภู่อบสไตล์เฟมมิส/สเต๊กเนือ้หรือสเต๊กหมู  

พกัที่:  Radisson RED, Brussels / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) – ล่องเรือ  
เช้า บริการอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (92 กม.) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดของเบลเยี่ยม เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 

2,000 ปี นาํท่านชมความงามของมหาวิหารนอร์ทเทอร์
ดาม มหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ ในแบบ
โรมนัเนสกแ์ละกอธิค ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี 2000 และเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเบลเยียม 
ชมหอระฆงั Belfry ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลางเมือง มีความสูง 72 
เมตร และบนัได 256 ขั้น ชมสะพานโบราณ Pont des 
Trous สร้างในศตวรรษท่ี 13 ทรงคุณค่าเพราะเป็น
สะพานทหารแบบยุคกลาง 1 ใน 3 ของโลกท่ีเหลืออยู ่
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจน์” (Bruges) (84 
กม.)  เ ป็นเมืองใหญ่ท่ี สุดและเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัฟลานเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารชมเมืองบรูจก์หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความสําคญัในทางศิลปะในยุค

จิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ เมืองในสมยัโบราณ 
อายุกว่า 500 ปี และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาวา่การกลางเมือง ในสไตล์
แบบโกธิค ชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจาํเมือง ท่ีราย
ลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆ ท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวั จากนั้นนาํท่าน 
ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกท่ี
ยงัคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างสมบูรณ์   ท่ีมีความงดงามแบบ



 

 
 

ดั้งเดิมท่ีไดอ้นุรักษไ์วอ้ยา่งดี มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลืกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที่ :  Best Western Premier Weinebrugge, BRUGGE / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

วนัที่5  บรูจจ์ – หมู่บ้านกงัหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์ 
 อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อมัสเตอร์ดมั    
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.)เป็นหมู่บา้นกงัหนัลมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในเนเธอแลนด์ ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ในปี 1740 และยงัไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยูใ่นเขต
ของท่ีราบลุ่มจึงเกิดนํ้ าท่วม ทาํให้ตอ้งคิดคน้สร้างกงัหัน
เพื่อสูบนํ้ า และใช้โม่แป้งและสีขา้ว ประทบัใจกบัความ
อลงัการของกงัหันเก่าแก่ ท่ีมีถึง 19 ตวั เรียงรายเป็นแนว
ยาวตามลาํคลอง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “เดลฟ์” 
(Delft) (41 กม.) เมืองสําคญัทางประวติัศาํสตร์ เน่ืองจาก
เมืองน้ีในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นท่ีพาํนกัของเจา้ชายวิล
เล่ียมส์แห่งออ เรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด ์
พระองคใ์ชเ้มืองเดลฟทเ์ป็นท่ีบญัชาการต่อสู้กบัสเปน ชมยา่นจตุัรัสกลางเมือง “Market Square” ซ่ึงบริเวณ
ใกลเ้คียงกนัจะเป็นท่ีตั้งสถานท่ีสําคญัหลายแห่ง เช่น โบสถ์เก่าท่ีฝังพระศพของเจา้ชายวลิเลียมส์, ศาลาว่า
การเมืองเดลฟทท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (64 กม.) เมืองหลวงของจงัหวดัยเูทรกต ์ซ่ึงตั้งอยูใ่นตอนกลาง

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายในเมืองเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องอนัเก่าแก่ ซ่ึงบางหลังมีมาตั้งแต่ยุค
คริสต์ศตวรรษท่ี 18  ชมมหาวิหารเซนต์มาร์ติน วิหารสไตล์โรมาเนสก์ ท่ีสําคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
เนเธอร์แลนด์ เร่ิมสร้างข้ึนในปี ค. ศ.711  ชมหอคอยโบสถ์ 
Domtoren Tower Cathedral ซ่ึงเป็นหอคอยขนาดใหญ่ท่ีแยก
ออกจากมหาวิหารเซนต์มาร์ตินหลงัเกิดพายุร้ายแรงเม่ือปี 1674 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1320 ถึงปี ค.ศ. 1382 มีความสูง 112 เมตร
และมีเรือนกระจกขนาด 50 ระฆงัหลายศตวรรษเก่า หอดูดาวท่ี



 

 
 

สูงท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ แวะเก็บภาพภายนอกของ ปราสาทเดอร์ฮาร์ (Castle De Haar) ปราสาทท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ท่ีสร้างข้ึนสมยัยุคกลาง โดยสถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์  มีขนาดใหญ่มากจนเม่ือ
สร้างข้ึนเม่ือปีค. ศ.1811  จากน้ันเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (43 กม.) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพเิศษกุ้งมังกร 

ที่พกั:  NH City Center Amsterdam หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  อมัสเตอร์ดมั – อดีมั – อดีมั – โวลนัดมั – อมัสเตอร์ดมั 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู่เมือง “อีดัม” (Edam) (19 กม.) เขา้สู่บริเวณใจกลางเมืองเก่ายงั เป็นท่ีตั้งของอาคารทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี 
เช่น โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St.Nicholas Church) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนใน ช่วงศตวรรษท่ี 15 หรือในช่วงปี 
1602-1699 ชมศาลาวา่การเมืองเก่า อาคารศาลากลางท่ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงปี 1737 ในสไตล์หลุยส์ท่ีสิบส่ี (Louis 
XIV Style) บนัทึกภาพของพิพิธภณัฑ์อีดัม (Edam 
Museum) อาคารท่ีสร้างข้ึนแบบดตัช์ท่ียงัคงถูกรักษา
เอาไวอ้ย่างสมบูรณ์ ท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1530 จากน้ัน
เดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุก
แห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) 
เดินเล่นชมเมืองเก่าท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือ
และหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายใน
แบบดั้งเดิมของชาวดตัช์มากท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันกลบัสู่กรุง “กรุงอมัสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่ง
เป็นระเบียบกว่า100สาย นาํท่านเดินทางสู่ท่ีเรือ นําท่าน
ล่องเรือชมลําคลองที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมือง 
ผ่านชมบ้านเรือนที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชาวเมืองไม่
สามารถเปล่ียนแปลงสีหรือลกัษณะของบา้นไดถ้า้ไม่ได้
รับอนุญาติจากทาง รัฐบาล จากนั้ นนําคณะเข้าชม 
“สถาบนัเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรม
การเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์ส



 

 
 

แควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคาร
ต่างๆในสไตลย์โุรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย 

ที่พกั:  NH City Center Amsterdam หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7  อมัสเตอร์ดมั – กธูีร์น – ล่องเรือ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ รอร์มอนด์ – ดูสเซลดอร์ฟ 

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของ
โรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” 
(126 กม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้ งอยู่
ระหวา่งเมือง Zwolle และ Steenwijk 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิ
สแห่งเนเธอร์แลนด”์ หมู่บา้นแห่งน้ี
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1230 โดยไดรั้บ
ฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะ
ผูค้นท่ีน่ีจะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคู
คลองเล็กๆ ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน 
นาํท่านล่องเรือช่ืนชมทศันียภาพอนั
สวยงามภายในหมู่บา้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแซลมอล 
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิง เอาท์เล็ท รอร์มอนด์ (Roermond Mc Arthurglen Designer Outlet) 

เอาทเ์ล็ท แบรนด์เนมท่ีมีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิแบรนด์ดงั Guici, PRADA, Burberry, Armani, 
POLO, ADIDAS, NIKI และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  LEONADO HOTEL, หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โค
เบลนซ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์" (Monschau) (90 
กม.) เมืองเล็กๆท่ีมีความสําคญัทางเมืองประวติัศาสตร์



 

 
 

มากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน 
(Nordrhein-Westfalen) รัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทือกเขาไอเฟล (Eifel Mountain Range) ถูก
กล่าวถึงคร้ังแรกในปี 1198 ในช่ือ Montjoie เป็นเมืองท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยภูเขาอนัสลบั ซบัซ้อน ชมยา่นใจ
กลางเมืองท่ีทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยบา้นคร่ึงไมท่ี้มีแม่นํ้ ารูร์ (Rur River)ไหลผ่าน
ดา้นหลงั โดยอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง คือ บา้นสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์สไตล์บาร็อค ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในอาคารท่ีมีความสําคญั
ทางประวติัศาสตร์ของเมืองมอนเชาว ์จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “โซลงิเกน” (Solingen) (125 กม.)  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านน่ังกระเช้ าขึ้น สู่ปราสาทเบิ ร์ก  (SCHLOSS 
BURG) ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 
โดยอาคารหลกัของปราสาทสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1218-
1225 โดยอาร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และสร้างต่อจน
สมบูรณ์ในช่วงปลายซตวรรษท่ี 19 บนเนินเขาเหนือ
แม่นํ้ าวปัเปอร์ นบัว่าเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้
นอร์ทไรน์ – เวสตฟ์าเลีย ภายในประกอบดว้ยห้องสําคญั
ต่างๆ เช่น ห้องอศัวิน ห้องสวดมนต์ ห้องดนตรี เป็นตน้ 
จ า ก น้ั น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง  “ โ ค เ บ ล น ซ์ ” 
(KOBLENZ) (141 กม.)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Pork Schnitzel ทีข่ึน้ช่ือของเยอรมัน 

พกัที่:  MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  โคเบลนซ์ – ลมิเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั  

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53 
กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าลาห์น “Lahn” ชม 
SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหารท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขา และถือวา่เป็นอาคารสไตล์โรมนัท่ีสมบูรณ์
ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง เ ย อ ร ม นี  ช ม  ALTE 
LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็น
สะพานเก่าแก่สร้างจากหิน เป็นโคง้คร่ึงวงกลม รวม
ความยาวของสะพาน 106 เมตร ชมอาคารบา้นเรือน
ในย่าน เ มื อง เ ก่ า  จ าก น้ันนําท่านออก เดิ นทาง สู่ 



 

 
 

“เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” (FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.)  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมนครแฟรงคเ์ฟิร์ต เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละ
จกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสถานี
รถไฟตน้แบบของสถานีรถไฟหัวลาํโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5 ชมจตุัรัสโรเมอร์ 
ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของ
จตุัรัสโรเมอร์ มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
เพือ่ให้ท่านได้มีเวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษี 

20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 923 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ 
มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 

                      จ่ายเพิม่ 

 

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

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

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

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

  อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ- แฟรงคเ์ฟิร์ต -กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคา

โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 

 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 นํ้าด่ืมวนัล่ะ 1 ขวดต่อท่าน ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

     อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ (วนัล่ะ 100 บาท) หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วนัก่อนเดินทางพร้อมชาํระงวดแรก  40,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั หรือก่อนยืน่วซ่ีา มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้



 

 
 

 อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ ความล่าชา้ของสายการบิน การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหม 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

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

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึ ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 



 

 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่



 

 
 

จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


