เบราบัค - เข้ าชมปราสาทมาร์ คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรื อแม่ นา้ ไรน์ - ค็อกเค่ ม - เทรียร์
ลักแซมเบิร์ก - ดินองท์ - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรู จน์ (มรดกโลก) - บรัสส์ เซล
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ ไดค์ (มรดกโลก) - เดลฟ์ - อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ ดัม
อีดัม - โวลันดัม - ล่องเรื อหมู่บ้าน “กีธูร์น” - ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท Roermond
มอนเชา - เข้ าชมปราสาทเบิร์ก - ลิมเบิร์ก - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต

ออกเดินทางวันที่
30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563//07-16 ก.พ.//22-31 พ.ค.//29 พ.ค.-07 มิ.ย.//19-28 มิ.ย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

20.30

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทยโดยมี
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์ เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG920

23.45

วันที่2

แฟรงค์เฟิ ร์ ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์ คเบิร์ก (มรดกโลก)
ล่องเรื อแม่ นา้ ไรน์ – ค็อกเค่ม – เทรียร์

06.00

เดินทางถึงนครแฟรงค์ เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ว
นำท่ำ นออกเดิ นทำงสู่ เมื อง “เบราบั ค” (Braubach) (127 กม.) เมื องประวัติศำสตร์ ที่ ยงั คงอนุ รัก ษ์อำคำร
สิ่ งก่อสร้ำง กำแพงเมือง, บ้ำนครึ่ งไม้ และปรำสำทโบรำณ ตั้งอยูใ่ น
เขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมย่ำนเมืองเก่ำเมืองเบรำบัค (Old city of
Braubach) ย่ำนตัวเมืองอันเงี ยบสงบที่ลอ้ มรอบไปด้วยเหล่ำอำคำร
บ้ำนไม้ที่มีอำยุยอ้ นกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18 จำกนั้นชม
ปรำสำท “มำร์ คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซึ่ งถู กขนำนนำมว่ำเป็ น
สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ย อดเยี่ย มแห่ ง ยุค กลำง สร้ ำ งขึ้ นในปี 1117 ริ ม ฝั่ ง
แม่ น้ ำ ไรน์ “Rhine” ปรำสำทมำร์ ค เบิ ร์ก มี อำยุก ว่ำ 700 ปี ในอดี ต
ปรำสำทหลังนี้ เคยถูกใช้เป็ นสถำนที่ผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ และสถำนที่คุมขังนักโทษ ปรำสำทมำร์ คเบิร์ก
เป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่น้ ำ Rhine ช่วงกลำงตอนบน ซึ่ งถูกขึ้นทะเบียนในปี 2002

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พืน้ เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน พร้ อมเครื่ องดื่มท่ านสามารถเลือกได้

บ่ าย

นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง “บ็อบพาร์ ด” เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ ำไรน์ “นาท่านล่องเรื อนาเทีย่ วทันสมัยชม
ความสวยงามสองฝากฝั่งแม่ น้าไรน์ ” เข้ำสู่ เมือง “เซนต์ กอร์ ” เมือง
เล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพรำะบทกวีของ Heinrich Hene เป็ นเมืองที่ได้รับ
กำรดู แ ลรั ก ษำอย่ำ งดี เ ยี่ย ม ยัง คงให้ ภ ำพประทับ ใจเหมื อ นที่ เ คย
เป็ นมำใน ค.ศ.ที่ 19 จากนั้นเดินทางสู่ เมื อง “ค็อกเค่ ม” (Cochem)
(60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ ำรัก ที่ต้ งั อยู่ในหุ บเขำ แห่ งแคว้นไรน์แลนด์
ฟำลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริ มฝั่ งแม่น้ ำ มีปรำสำทไรชสบ
วร์ ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปรำสำทสไตล์ นี โ อ
โกธิ ค ตั้งตระหง่ำนอยูบ่ นเนิ นเขำ ริ มแม่น้ ำโมเซล เป็ นป้ อมปรำสำท

ค่า

เก่ำแก่อำยุนบั พันปี ให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเขตเมืองเก่ำตำมอัธยำศัย สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ เมือง “เท
รี ยร์ ” (Trier) (96 กม.) เมืองที่ต้ งั อยู่บนฝั่ งแม่น้ ำโมแซลในประเทศเยอรมนี เมื องที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศ
เยอรมนีก่อตั้งขึ้นเมื่อก่อน 16 ปี ก่อนคริ สต์กำล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

ที่พกั :
วันที่3

Hotel Park Plaza Trier / หรื อระดับใกล้เคียง
เทรียร์ (มรดกโลก) – ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ – บรัสส์ เซล

เช้ า

บริการอารหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเทรียร์ (เมืองมรดกโลก) อดีตที่ต้ งั ของรัฐบำลในจักรวรรดิโรมันตะวันตก ได้รับกำรขนำนนำม
ว่ำเป็ น “เมื องศักดิ์ สิ ท ธิ์ ” ในยุคกลำง ชมมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์
มหำวิหำรของนิกำยโรมันคำทอลิกที่เก่ำแก่ซ่ ึ งยังคงควำมสวยงำม
ไว้ ชมจตุ รั ส เมื อ งเก่ ำ ที่ เ ป็ นตลำดแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ำ มำตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 10 ที่ชม พำร์ ทำ นิกรำ (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมัน
เก่ำที่ข้ ึนชื่ อเป็ นอย่ำงมำก สร้ำงจำกหอนทรำยสี เทำ ซึ่ งเป็ นประตู
เมื องโรมันที่ ใหญ่ที่สุดทำงเหนื อของเทื อกเขำแอลป์ และได้รับ
กำรขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกเมื่อปี 1986
สมควรแก่ เวลา น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง “ลั ก แซมเบิ ร์ ก”
(Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผูป้ กครองนครรัฐที่มีพ้ืนที่ขนำดเล็กที่สุดแห่ งหนึ่ งของยุโรป
(2,586 ตร.กม.) เข้ำสู่ ยำ่ นเมืองเก่ำ ผ่ำนตึกเทศบำลเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บำ้ นเมืองตั้งเรี ยงรำยอยูใ่ น
แนวหุบเขำซึ่งเป็ นภำพที่สวยงำมน่ำประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมื อง “ดินองท์ ” (Dinant) (138 กม.) นำท่ำ นเดิ นเล่ นชมเมื องดิ นองท์ เมื องขนำดเล็ กที่ ต้ งั อยู่ใ น
จังหวัดนำมูร์ “Namur” ตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำมิวส์ “Meuse River” ที่ขนำบ
ข้ำงไปกับแม่น้ ำและแนวผำสู งชัน จำกนั้นนำท่ำนนัง่ เคเบิลคำร์ ขึ้นสู่ จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท์
บนป้อมปรำกำร Dinant Citadel ป้ อมปรำกำรที่แข็งแกร่ งที่ถูกสร้ำง
ขึ้ น ในช่ ว งปี ค.ศ.1530 แต่ ถู ก ท ำลำยในช่ ว งสงครำมฝรั่ ง เศส
จำกนั้นเดิ นทำงสู่ เมือง จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมื อง “บรั สเซล”
(105 กม.) เมื อ งหลวงของประเทศเบลเยี ย ม น ำท่ ำ นถ่ ำ ยรู ป คู่
“อะตอมเมี่ยม” ประติมำกรรมรู ปอะตอมมหึ มำ สัญลักษณ์จำกกำร
รวมตัว ครั้ งแรกของกลุ่ ม ประเทศยุ โ รปเมื่ อ ปี ค.ศ.1959 ผ่ ำ น
จำกนั้นชมบริ เวณพระรำชวังที่ ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเบลเยี่ยม
ชมแมนำคินพิส อนุสำวรี ยห์ นูนอ้ ยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุ งบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

กลำงเมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง หมู่ตึก กริ ลเฮำส์ ซึ่ งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็ นสถำนที่ประทับ
ของรำชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยีย่ ม และเป็ นตลำดนัดจุดรวมกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำในอดีต
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง เมนูพเิ ศษหอยแมลงภู่อบสไตล์ เฟมมิส/สเต๊ กเนื้อหรื อสเต๊ กหมู

พักที่:
วันที่4

Radisson RED, Brussels / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
บรัสส์ เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์ (มรดกโลก) – ล่องเรื อ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมือง "ตูแนร์ " Tournai (92 กม.) เมืองเก่ำแก่ที่สุดของเบลเยี่ยม เป็ นเมืองโบรำณอำยุกว่ำ
2,000 ปี นำท่ำนชมควำมงำมของมหำวิหำรนอร์ ทเทอร์
ดำม มหำวิ ห ำรที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดของประเทศ ในแบบ
โรมันเนสก์และกอธิ ค ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกในปี 2000 และเป็ นโบสถ์ที่เก่ำแก่ที่สุดในเบลเยียม
ชมหอระฆัง Belfry ซึ่ งตั้งอยูใ่ นกลำงเมือง มีควำมสู ง 72
เมตร และบันได 256 ขั้น ชมสะพำนโบรำณ Pont des
Trous สร้ ำ งในศตวรรษที่ 13 ทรงคุ ณ ค่ ำ เพรำะเป็ น
สะพำนทหำรแบบยุคกลำง 1 ใน 3 ของโลกที่ เหลื ออยู่
จากนั้ นน าท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ ง “บรู จ น์ ” (Bruges) (84
กม.) เป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ สุ ดและเป็ นเมื อ งหลวงของ
จังหวัดฟลำนเดอร์ ตะวันตกในบริ เวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อติดกับ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอำหำรชมเมืองบรู จก์หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิสเหนือ” เป็ นเมืองท่ำและมีควำมสำคัญในทำงศิลปะในยุค
จิตรกรรมยุคเนเธอร์ แลนด์ตอนต้น เมืองในสมัยโบรำณ
อำยุกว่ำ 500 ปี และได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศำลำว่ำกำรกลำงเมือง ในสไตล์
แบบโกธิ ค ชมจตุรัสมำร์ ก หรื อตลำดประจำเมือง ที่รำย
ล้อมด้วยอำคำรอันสวยงำมของศิลปกรรมในยุคต่ำงๆ ที่
ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลื นและลงตัว จำกนั้นนำท่ำน
ล่องเรื อชมเมืองบรู จส์ ชมควำมงดงำมเมืองมรดกโลกที่
ยัง คงอนุ รัก ษ์ไ ว้อ ย่ำ งสมบู รณ์ ที่ มี ค วำมงดงำมแบบ
ดั้งเดิ มที่ ได้อนุ รักษ์ไว้อย่ำงดี มี เวลำให้ท่ำนเดิ นเล่ นชม
เมืองหรื อเลืกซื้ อสิ นค้ำ ของที่ระลึกตำมอัธยำศัย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

พักที่ :
วันที่5

Best Western Premier Weinebrugge, BRUGGE / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์
อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ ดมั

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.)เป็ นหมู่บำ้ นกังหันลมที่เก่ำแก่ที่สุด
ในเนเธอแลนด์ ที่สร้ ำงขึ้ นตั้งแต่ในปี 1740 และยังได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยูใ่ นเขต
ของที่รำบลุ่มจึ งเกิ ดน้ ำท่วม ทำให้ตอ้ งคิดค้นสร้ ำงกังหัน
เพื่อสู บน้ ำ และใช้โม่แป้ งและสี ขำ้ ว ประทับใจกับควำม
อลังกำรของกังหันเก่ำแก่ ที่มีถึง 19 ตัว เรี ยงรำยเป็ นแนว
ยำวตำมลำคลอง จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมื อง “เดลฟ์ ”
(Delft) (41 กม.) เมืองสำคัญทำงประวัติศำสตร์ เนื่ องจำก
เมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็ นที่พำนักของเจ้ำชำยวิล
เลี่ ยมส์ แห่ งออ เรนจ์ พระบิดำแห่ งประเทศเนเธอร์ แลนด์
พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็ นที่บญั ชำกำรต่อสู ้กบั สเปน ชมย่ำนจัตุรัสกลำงเมือง “Market Square” ซึ่ งบริ เวณ
ใกล้เคียงกันจะเป็ นที่ต้ งั สถำนที่สำคัญหลำยแห่ ง เช่ น โบสถ์เก่ำที่ฝังพระศพของเจ้ำชำยวลิเลี ยมส์ , ศำลำว่ำ
กำรเมืองเดลฟท์ที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์ แลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (64 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดยูเทรกต์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นตอนกลำง
ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ภำยในเมื องเต็ม ไปด้ว ยตึ ก รำมบ้ำ นช่ องอัน เก่ ำ แก่ ซึ่ ง บำงหลัง มี ม ำตั้ง แต่ ยุ ค
คริ สต์ ศ ตวรรษที่ 18 ชมมหำวิ ห ำรเซนต์ ม ำร์ ติ น วิ ห ำรสไตล์ โ รมำเนสก์ ที่ ส ำคัญ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งใน
เนเธอร์ แลนด์ เริ่ ม สร้ ำ งขึ้ นในปี ค. ศ.711 ชมหอคอยโบสถ์
Domtoren Tower Cathedral ซึ่ งเป็ นหอคอยขนำดใหญ่ ที่ แ ยก
ออกจำกมหำวิหำรเซนต์มำร์ ตินหลังเกิดพำยุร้ำยแรงเมื่อปี 1674
สร้ ำงขึ้นเมื่ อปี ค.ศ. 1320 ถึ งปี ค.ศ. 1382 มีควำมสู ง 112 เมตร
และมีเรื อนกระจกขนำด 50 ระฆังหลำยศตวรรษเก่ำ หอดูดำวที่
สู ง ที่ สุ ด ในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ แวะเก็ บ ภำพภำยนอกของ
ปรำสำทเดอร์ ฮ ำร์ (Castle De Haar) ปรำสำทที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
เนเธอร์ แ ลนด์ ที่ ส ร้ ำ งขึ้ นสมั ย ยุ ค กลำง โดยสถำปนิ ก ชำว

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เนเธอร์แลนด์ มีขนำดใหญ่มำกจนเมื่อสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค. ศ.1811 จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม (43 กม.)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน เมนูพเิ ศษกุ้งมังกร

ที่พกั :
วันที่6

NH City Center Amsterdam หรื อระดับใกล้เคียง
อัมสเตอร์ ดมั – อีดมั – อีดมั – โวลันดัม – อัมสเตอร์ ดมั

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางสู่ เมื อง “อีดัม” (Edam) (19 กม.) เข้ำสู่ บริ เวณใจกลำงเมืองเก่ ำยัง เป็ นที่ต้ งั ของอำคำรทำง
ประวัติศำสตร์ ที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปั ตยกรรม ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงได้รับกำรอนุ รักษ์เอำไว้เป็ นอย่ำงดี
เช่น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas Church) โบสถ์เก่ำแก่ที่ถูกสร้ำงขึ้นใน ช่วงศตวรรษที่ 15 หรื อในช่วงปี
1602-1699 ชมศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ อำคำรศำลำกลำงที่ถูก
สร้ ำ งขึ้ น ในช่ ว งปี 1737 ในสไตล์ ห ลุ ย ส์ ที่ สิ บ สี่ (Louis
XIV Style) บั น ทึ ก ภำพของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อี ดั ม ( Edam
Museum) อำคำรที่ ส ร้ ำ งขึ้ น แบบดัต ช์ ที่ ย ัง คงถู ก รั ก ษำ
เอำไว้อย่ำ งสมบู ร ณ์ ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ในปี ค.ศ. 1530 จากนั้ น
เดินทางสู่ เมือง “โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรื อ "ไข่มุก
แห่งซุ ย เดอร์ ซี " (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) เดิน
เล่นชมเมื องเก่ำที่มีควำมโดดเด่ นในเรื่ องของท่ำเรื อและ
หมู่บำ้ นชำวประมงรวมไปถึงลักษณะกำรแต่งกำยในแบบ
ดั้ง เดิ ม ของชำวดัตช์ ม ำกที่ สุ ดอี ก เมื องหนึ่ ง ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ มี เวลำให้ท่ ำ นเดิ นเล่ นชมเมื องตำม
อัธยำศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นกลับสู่ กรุ ง “กรุ งอัมสเตอร์ ดัม” (22 กม.) ชมสภำพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมำทัว่ เมืองอย่ำง
เป็ นระเบียบกว่ำ100สำย นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ที่เรื อ นาท่ าน
ล่ องเรื อชมลาคลองที่เสมื อนเป็ นสั ญลักษณ์ ของตัวเมื อง
ผ่ านชมบ้ านเรื อนที่อนุรักษ์ ไว้ ได้ อย่ างดีเยี่ยม ชำวเมืองไม่
สำมำรถเปลี่ ยนแปลงสี หรื อลักษณะของบ้ำนได้ถำ้ ไม่ได้
รั บ อนุ ญ ำติ จ ำกทำงรั ฐ บำล จำกนั้ นน ำคณะเข้ ำ ชม
“สถำบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสำหกรรม
กำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ได้รับกำรยกย่องว่ำดี
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก น ำท่ ำ นเดิ น ทำงเข้ำ สู่ “ดำมส์ ส
แควร์ ” จัตุรัสใหญ่ใจกลำงกรุ งอัมสเตอร์ ดมั อิสระให้ท่ำน

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ได้เดิ นเที่ ย วชมบรรยำกำศอันโรแมนติ ก กับ อำคำรต่ ำ งๆในสไตล์ยุโรป พร้ อ มเลื อกซื้ อของที่ ระลึ ก ตำม
อัธยำศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

ที่พกั :
วันที่7

NH City Center Amsterdam หรื อระดับใกล้เคียง
อัมสเตอร์ ดมั – กีธูร์น – ล่องเรื อ – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท รอร์ มอนด์ – ดูสเซลดอร์ ฟ

เช้ า

ค่า

บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (126 กม.) เป็ นหมู่บำ้ น
เล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่ำงเมื อง Zwolle และ Steenwijk ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ หรื อ “เวนิ สแห่ งเนเธอร์ แลนด์” หมู่บำ้ นแห่ ง
นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1230 โดยได้รับฉำยำว่ำเป็ นหมู่บำ้ นไร้
ถนน เพรำะผูค้ นที่นี่จะสัญจรกันทำงเรื อ จึงมี คูคลองเล็กๆ
ลัดเลำะอยูร่ อบหมู่บำ้ น นำท่ำนล่องเรื อชื่นชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมภำยในหมู่บำ้ น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ กปลาแซลมอล
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ ช้ อปปิ้ ง เอาท์เล็ท รอร์ มอนด์ (Roermond Mc Arthurglen Designer Outlet) เอำท์
เล็ ท แบรนด์ เ นมที่ มี สิ น ค้ำ มำกมำยให้ ท่ ำ นเลื อ กซื้ อ อำทิ แ บรนด์ ดัง Guici, PRADA, Burberry, Armani,
POLO, ADIDAS, NIKI และอื่นๆ อีกมำกมำย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่8

LEONADO HOTEL, หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ดูสเซลดอร์ ฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โคเบลนซ์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ ง “มอนเชาว์ " (Monschau) (90 กม.)
เมืองเล็กๆที่มีควำมสำคัญทำงเมืองประวัติศำสตร์ มำกเมือง
หนึ่ งของประเทศเยอรมนี อยูใ่ นเขตอำเคิน (Aachen District)
ของรัฐนอร์ ดไรน์-เวสท์ฟำเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐที่
ใหญ่ที่ สุดในเยอรมนี ที่ ต้ งั อยู่ในเขตเทื อกเขำไอเฟล (Eifel
Mountain Range) ถู ก กล่ ำ วถึ ง ครั้ งแรกในปี 1198 ในชื่ อ
Montjoie เป็ นเมืองที่ถูกรำยล้อมไปด้วยภูเขำอันสลับ ซับซ้อน
ชมย่ำนใจกลำงเมืองที่ทอดยำวไปตำมถนนแคบๆ ซึ่ งเรี ยงรำย
ไปด้วยบ้ำนครึ่ งไม้ที่มีแม่น้ ำรู ร์ (Rur River)ไหลผ่ำนด้ำนหลัง โดยอำคำรที่โดดเด่นที่สุดของเมือง คือ บ้ำนสี
แดง (Red House) ทำวน์เฮำส์ สไตล์บำร็ อค ที่ถูกสร้ ำงขึ้ นใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปั จจุบนั

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

อำคำรแห่ งนี้ ได้กลำยเป็ นหนึ่ งในอำคำรที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ของเมืองมอนเชำว์ จากนั้นนาท่ าน
เดินทางสู่ เมือง “โซลิงเกน” (Solingen) (125 กม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านนั่ ง กระเช้ าขึ้ น สู่ ปราสาทเบิ ร์ ก (SCHLOSS
BURG) ปรำสำทแห่ ง นี้ ส ร้ ำ งขึ้ น ในช่ วงศตวรรษที่ 12
โดยอำคำรหลักของปรำสำทสร้ ำงขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 12181225 โดยอำร์ คบิ ชอปแห่ งโคโลญจน์ และสร้ ำงต่อจน
สมบู ร ณ์ ใ นช่ ว งปลำยซตวรรษที่ 19 บนเนิ น เขำเหนื อ
แม่น้ ำวัปเปอร์ นับว่ำเป็ นปรำสำทที่ใหญ่ที่สุดของแคว้น
นอร์ทไรน์ – เวสต์ฟำเลีย ภำยในประกอบด้วยห้องสำคัญ
ต่ำงๆ เช่ น ห้องอัศวิน ห้องสวดมนต์ ห้องดนตรี เป็ นต้น
จ า ก นั้ น น 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.)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง เมนู Pork Schnitzel ทีข่ นึ้ ชื่ อของเยอรมัน

พักที่:
วันที่9

MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
โคเบลนซ์ – ลิมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิ ร์ ต – ช้ อปปิ้ ง – เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53
กม.) เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ ต้ งั อยู่ริ ม แม่ น้ ำ ลำห์ น “Lahn” ชม
SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็ นวิหำรที่ต้ งั อยู่
บนเนินเขำ และถือว่ำเป็ นอำคำรสไตล์โรมันที่สมบูรณ์
ที่ สุ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง เ ย อ ร ม นี ช ม ALTE
LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็ นสะพำน
เก่ำแก่สร้ำงจำกหิ น เป็ นโค้งครึ่ งวงกลม รวมควำมยำว
ของสะพำน 106 เมตร ชมอำคำรบ้ำนเรื อนในย่ำนเมือง
เก่ำ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต”
(FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต เป็ นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่ องอันยำวหลำยศตวรรษเคยเป็ นสถำนที่ซ่ ึ งกษัตริ ยแ์ ละ
จักรพรรดิหลำยพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีรำชำภิเษก ผ่ำนชมสถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่ งถือได้วำ่ เป็ นสถำนี
รถไฟต้นแบบของสถำนี รถไฟหัวลำโพงครั้งเมื่อครำวเสด็จประพำสยุโรปของรัชกำลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย

20.40

ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่ เก่ ำแก่ ที่สุดในเมื อง ด้ำนข้ำงก็คือ ศำลำว่ำกำรเมือง ซึ่ งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำแบรนด์เนมตำมอัธยำศัย ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เพื่อให้ ท่านได้ มีเวลาทา TAX REFUND คืนภาษี
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923

วันที่10

สนามบินสุ วรรณภูมิ

12.30

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจเปลี่ ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ำอัน เนื่ องมำจำกสำยกำรบิ น และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง โดย บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผนู้ ำทัวร์
มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ กำรตัดสิ นใจ จะคำนึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง

ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

จ่ ายเพิม่

( มีเตียงเสริม )

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

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- แฟรงค์เฟิ ร์ต -กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำ
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล
เทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป
น้ ำดื่มวันล่ะ 1 ขวดต่อท่ำน ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ (วันล่ ะ 100 บาท) หากท่ านประทับใจในการเดินทาง
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30-45 วันก่อนเดิ นทำงพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดิ นทำง พร้อมพร้อมหนังสื อเดิ นทำง และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 วัน หรื อก่อนยืน่ วีซ่ำ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้
อย่ำงน้อย 15 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหั วหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรจลำจลต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใด
ก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหม
หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษท
ั
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ

-

-




ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60
วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดิ นทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำร
เดิ นทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่ เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่ อที่จะได้
ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อ พำหนะอย่ำ งหนึ่ ง อย่ำ งใดที่ ใ ช้ใ นกำรเดิ น ทำงมำสนำมบิ น ทำงบริ ษ ัท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในส่ ว นนี้ เพรำะเป็ นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดิ นทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้
ชื่อแต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำ
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ
3-5 วันทำกำร)

* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่
จะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ใน
กำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำง
ภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

