เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาหิ มะซุกสปิ ตซ์
เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก
เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ
ชมมหาวิหาร แห่ ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก
ล่องเรื อแม่น้ าํ ไรน์ และชมเมืองแสนสวยริ มแม่น้ าํ ไรน์และแม่น้ าํ โมเซล * นํ้าดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุ งเทพฯ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ท
21.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
คอยอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
23.45 ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG922

วันที่สองของการเดินทาง (2) แฟรงค์ เฟิ ร์ ท – เข้ าชมพระราชวังวือซ์ บวร์ ก – วือซ์ บวร์ ก
โรเธนบวร์ ก – พักเมืองเก่ าโรเธนเบิร์ก
06.15 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองวือซ์
บวร์ ก (Wurzburg) (110 กม.) นําท่านเข้าชม
ภายในพระราชวัง เดอะ วื อ ซ์ บ วร์ ก เรซิ เ ดนท์
(The Würzburg Residenz) พระราชวังสไตล์
บาโร๊ กที่ ส วยงามที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งในประเทศ
เยอรมนี และในยุโรป ได้รับการจะทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี 1981 สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ในปี ค.ศ.
1719-44 ลักษณะเด่ นที่ สุดของมันคื อห้องโถง
บันไดอนุ สาวรี ยท์ ี่งดงามพร้ อมกับภาพปูนเปี ยก
ขนาดใหญ่โดยศิ ลปิ นชาวสเปนชื่ อ โจวันนี บัต
ติสตา ตีเอโปโล, ในบริ เวณห้องโถงสี ขาว (The
White Hall) จะมีงานปูนปั้ นแบบรอคโคโคตกแต่งอย่างโอ่อ่า นอกจากนี้ ยงั มีห้องอิมพีเรี ยล ฮอลล์ (Imperial Hall)
ห้องโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจําวังที่สวยงาม มีคอลเลกชัน
่ ที่ยอดเยี่ยมของโบราณวัตถุ
และ แกลเลอรี ภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตัวเมืองเก่า
เที่ ยง บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย จากนั้นเดินทางสู่ เมือง “โรเธนเบิร์ก” (60 ก.ม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรื อชื่ อเต็มว่า โรเทินบวร์ ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์
(Rothenburg ob der Tauber) เป็ นเมืองปราการ
ที่ต้ งั อยู่บนแม่น้ าํ เทาเบอร์ เขตเมื องเก่าสร้ างขึ้ น
ในสมัยยุคกลาง ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่าง
ดีจนถึ งปั จจุบนั เมืองแห่ งนี้ ยงั ตั้งอยูบ่ นถนนสาย
โรแมนติกซึ่ งเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิ ยมมาก
ที่ สุด ในตอนใต้ของรั ฐบาวาเรี ย ในอดี ตโรเทิ น
เบิ ร์ก เคยมี ฐ านะเป็ นเมื องอิ ส ระของจัก รวรรดิ
โรมันอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งในยุคหนึ่ ง เมืองนี้ เคยเป็ น
หนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิ ทธิ์ อีกด้วย อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้ อของ
ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

คํ่า

บริ การ อาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน

พักที่: TILMAN RIEMENSCHNEIDER หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่สามของการเดินทาง (3) โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์ มิซพาเท่ น เคียร์ เค่ น
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องอูล์ม (Ulm) (130 กม.) ตั้งอยู่ในรั ฐบาเดิ น-เวื อร์ ทเทมแบร์ ก อยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ริ มฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ชมมหาวิหาร
วิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ที่ มี
ชื่อเสี ยง ถือว่าเป็ นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกวัดได้วา่
มีความสู งถึง 161.53 เมตร เมืองอูล์มยังเป็ นเมือง
ที่ สํ า คั ญ ร ะ ดั บ โล ก เ นื่ อ ง จ า ก ป็ น เ มื อ ง เ กิ ด
ของอัลเบิ ร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นัก
ฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมัน-ยิว ได้เวลาสมควร นาท่ าน
เดิ น ทางสู่ เมื อ งชวานเกา (131 กม.) โดยใช้
เส้นทางโรแมนติก The Romantic Road (World
Heritage Route) ที่มีชื่อเสี ยงของแคว้น บาวาเรี ย นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน
้ สู่ เนิ นเขาที่ ตั้งปราสาท

เที่ยง บริ การอาหารมื้ อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรี ยเยอรมัน พร้ อม
เครื่ องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้
นาท่ านเข้ าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุน

คํ่า

มหาศาล เริ่ มตั้ง แต่ ปี 1868 ถึ ง ปี 1892 ชมห้ อ ง
ต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ส ด ง โ อ เ ป ร่ า แ ล ะ ค อ น เ สิ ร์ ต
แม้กระทัง่ ราชาการ์ ตูนอย่าง ‚วอล์ทดิสนี ย‛์ ยัง
ได้จาํ ลองแบบปราสาทแห่ งนี้ ไปเป็ นปราสาทใน
เทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ ของสวน
สนุกดิสนียแ์ ลนด์ (ในกรณี ที่อากาศไม่ เอื อ้ อานวย
หรื อรถมิ นิบัสอาจงดให้ บริ การ บริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการนาท่ านเดิ นขึ น
้ ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกาแทน) (Hohenschwangau Castle) สมควรแก่เวลานําคณะลงจากปราสาท นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองการ์ มิช พา
เท่น เคียร์ เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็ นที่ต้ งั ของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นําท่านเดิ นเล่นเที่ยวชมเมืองอัน
สวยงามแห่งนี้
บริ การ อาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่: MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) การ์ มิซพาเท่ น เคียร์ เค่ น – ยอดเขาซุ กสปิ ตซ์ – นูเรมเบิร์ก
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดินทางสู่ สถานี กระเช้ า นาท่ านขึน้ ชมยอดเขาซุกสปิ ตซ์ (Zugspitze Mt.) ซึ่ งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เยอรมัน ชมทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงามระหว่ า งทาง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

สามารถมองเห็ น ธารนํ้าแข็ ง และมองเห็ น มุ ม
กว้างได้รอบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจาก
ทั้งสี่ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรี ย สวิส และอิตาลี
เลื อก ซื้ อสิ น ค้ า ที่ ระ ลึ ก ห รื อเก็ บ ภ า พ ค ว า ม
ประทับใจนี้ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้
กางเขนสี ทองสัญลักษณ์ของเขาซุ กสปิ ตซ์ และใช้
เป็ นแบ่ ง เขตระหว่ า งประเทศเยอรมั น และ
ออสเตรี ย ในสมัย ก่ อ น ท่ า นต้อ งถื อพาสปอส์ ต
เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมื องนูเรมเบิ ร์ก (280 กม.) เมื องประวัติศาสตร์ ของแคว้นบาวาเรี ย เป็ นเมื องในศตวรรษที่ 10 เรื อง
อํานาจและเป็ นศูนย์กลางของชาวโรมัน เข้าสู่ เขต
เมื อ งเก่ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอาคารเก่ า แก่ ส วยงาม
มากมาย เช่ น คฤหาสถ์ ขุ น นางนัส เซา (Nassau
House) บ้า นขุ น นางชั้นสู ง สมัย ยุ ค กลาง วิ ห าร
เซนต์ ลอเรนซ์ ที่สร้ างตั้งแต่ปี 1250-1477, นํ้าพุ
แห่ งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุ ดประดับ
ด้ว ยรู ปปั้ นเทพี แห่ งความยุติธ รรม, ตลาดคริ ส ท์
คินเดิ ล (Hauptmarkt) เป็ นตลาดกลางในจัตุรัส
กลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า ‚Heilig-Geist-Spital‛
ที่อยู่ติดแม่น้ าํ แพ็กนิ ตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็ นสัญลักษณ์ ที่สําคัญที่สุดอีกแห่ งของเมือง
สร้างด้วยอิฐสี แดง เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิ ก ในปี ค.ศ. 1468
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่ นชมเมืองเก่ า
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองที่ สวยงามอี กเมือง “เดรสเดน” (317 กม.) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่ งเป็ นเมืองที่
เคยรุ่ ง เรื องและรํ่ ารวยมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของยุ โ รป รวมทั้ง ศิ ล ปะวัฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงาม
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่า ‚นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ าํ เอลเบ‛

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะชมความสวยงามของสถานที่สาํ คัญต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ ‚เดอะเเซม
เพอร์ โอเปร่ าเฮ้าท์‛ โรงอุ ปรากรประจําเมื อง
สร้างเสร็ จในปี ค.ศ.1878โดยเซมเพอร์ ในสไตล์อิ
ตาเลียนบาร็ อคอาคารหลังนี้ มีความโดดเด่นอย่าง
เท่ า เที ย มกัน ทั้ง ด้า นสถาปั ต ยกรรม และดนตรี
เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสมส่ วน เป็ น
ที่จดั แสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสําคัญๆ
เข้ าชมสวนแสนสวย“
เดอะสวิ ง เกอร์ ”
(Zwinger) นําท่านเดิ นชมวิวความสวยงามของ
แม่น้ าํ เอลเบ้ ในบริ เวณ Brühlsche Terrasse สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่ นของพรรณไม้และร้านกาแฟน่ารักๆ
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่: NH HOTEL DRESDEN หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่หกของการเดินทาง (6) เดรสเดน – เบอร์ ลน
ิ (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้า

เที่ยง
บ่ าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ กรุ งเบอร์ ลิน (201 กม.) ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บ
ภาพ “กาแพงเบอร์ ลิ น‛ อดี ตแห่ งการแบ่งแยกที่ ปัจจุบน
ั เหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็ นอนุ สรณ์
ให้กบั คนรุ่ นหลัง ชมเช็คพ้อยส์ ชาร์ ลี จุดตรวจคนเข้า-ออก ในสมัยสงครามเย็น ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ ลิน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเก็บภาพ “เบอร์ ลิ น ดอม” โบสถ์ หลักประจาเมือง ตัวโบสถ์โดนระเบิดเสี ยหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง หลัง จากได้รั บ การบู รณะฟื้ นฟู ใ ห้ก ลับ มา
รุ่ งเรื องเหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง ถือว่าเป็ นโบสถ์ที่
มีความโดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบบาโรกและ
เรอเนสซองซ์ที่น่าทึ่ง ชม ‚โบสถ์ไกเซอร์ วิล เฮม
เกต คนิ สเคิร์ช‛ หรื อ ‚เมโมเรี ยลเชิ ร์ช ‛ ที่ยงั คง
ร่ อ งรอยความเสี ย หายจากสงครามโลกครั้ งที่ 2

ถ่ า ยภาพคู่ กั บ ‚ประตู ชั ย บราเดนเบิ ร์ ก‛
สัญลัก ษณ์ ข องเยอรมันฝั่ งตะวันออก ชมอาคาร
ไรชส์ ทาค (Reichstagsgebäude) เป็ นสิ่ งก่อสร้ าง
ทางประวัติศาสตร์ ในกรุ งเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็ นประชุ มของรัฐสภา
เยอรมัน (ไรชส์ ทาค) อาคารนี้ เริ่ มใช้งานในปี ค.ศ. 1894 จนกระทัง่ ถูกวางเพลิงในปี ค.ศ.1933 สร้างความเสี ยหาย
อย่างมากแก่อาคารนี้ทาํ ให้มนั ถูกปล่อยทิง้ ร้างกว่าสี่ ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการ

คํ่า

บูรณะอาคารนี้ โดยสถาปนิ กนอร์ มนั ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็ จสิ้ นใน ค.ศ. 1999 และถูกใช้เป็ นอาคารรัฐสภา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บดั นั้น
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: HOTEL BERLIN หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เบอร์ ลนิ – เควดลินบวร์ ก (มรดกโลก) – กอสลา (มรดกโลก)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมือง เควดลิ นบวร์ ก (Quedlinburg) (200 ก.ม.) อดีตเมืองหลวงแห่ งแรกของชนชาติเยอรมัน
มาตั้ง แต่ ค.ศ.919 มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ องของ
สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบ
ไม้ซุ ง (Timber-framed)
ที่ มี ค วามสวยงาม
มากกว่ า 1,300 หลัง และได้ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ น
มรดกโลกเมื่ อปี 1994 ชมจัตุ รัส กลางเมื อง ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมือง ซึ่ งถื อว่าเป็ นหนึ่ ง
ในอาคารที่ เ ก่ าแก่ ที่ สุ ด ของเมื องเควดลิ น บวร์ ก
ช ม โ บ ส ถ์ วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง เ ซ น ต์ แ ซ ร์ ว า ทิ อุ ส
(Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ที่เป็ น
หนึ่ งในผลงานชิ้ น เอกของสถาปั ตยกรรมโร
มาเนสก์ โดยบริ เวณใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับฝังศพของกษัตริ ย ์ Heinrich I และพระชายา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องกอสล่ าร์ (Goslar) เมื องมรดกโลก (61 ก.ม.) ตัวเมืองตั้งอยู่ในแคว้นโลว์เวอร์ แซค
โซนี รํ่ารวยจากการทําเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968
ที่ มีการพบแร่ เงิ นเป็ นครั้ งแรกเมื่ อจักรพรรดิ อ อ
โต้ มหาราชออกล่าสัตว์ มาในบรเวณนี้ และพบ
แหล่ ง แร่ โดยไม่ ต้ งั ใจ แร่ ที่พ บในบริ เ วณนี้ มี แ ร่
สังกะสี (Zinc) ตะกัว่ (lead) ทองแดง (Copper)
ทอง (Gold) และแร่ เ งิ น (Silver) และได้
ดําเนินงานเหมืองแร่ มาถึงปี ค.ศ.1988 ตัวเมืองเก่า
ตั้งอยู่เชิ งเขาฮาร์ ซ (Harz) มี แนวป่ าไม้ล้อมรอบ
บ้า นเรื อนส่ วนใหญ่ ใ ช้ หิ น กะเทาะมาตกแต่ ง
รอบๆตัวอาคาร จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งนี้

บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารเมนูสเต๊กเนื้ อรสเลิศ พร้อมเครื่ องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้
(ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริ ษทั จะเปลี่ยนเป็ นสเต๊กหมูหรื อปลาแทน)

พักที่: AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง (8) กอสล่ าร์ – วัปเพอทาล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองวูปแปร์ ทัล “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของเยอรมนี ริ มแม่น้ าํ วูป
แปร์ แ ละล้อ มรอบด้ว ยเนิ น เขาและชนบท ในช่ ว งศตวรรษที่ 18 จนถึ ง ต้น ศตวรรษที่ 20 เมื อ งนี้ เป็ นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สาํ คัญที่สุดในเยอรมนี วูปแปร์ ทลั ยังมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอันเป็ นเอกลักษณ์ที่
มีชื่อว่า Schwebebahn ให้บริ การในปี 1901 ถือเป็ นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบแรกของโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมื องโคโลญจน์ (54 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ ง โคโลญจน์ ” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์ แห่ งเมื อง
โคโลญจน์ เป็ นมหาวิ ห ารสไตล์ โ กธิ ก ดัง เดิ ม
ขนานแท้ ที่ มีความสู งถึ ง 157.38 เมตรสร้ างขึ้ น
ในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้ างยาวนานมาราธอน
632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมือง
เก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง, ของ
ที่ระลึ ก นํ้าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสิ นค้า
แบรนด์เนมชื่ อดัง นานาชนิ ด บนถนน Walking
Street รอบมหาวิหาร
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: MARITIM HOTEL / COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่ า
วันที่เก้ าของการเดินทาง (9) โคโลญจน์ – เซนต์ กอร์ – บ๊ อปพาร์ ด – ล่ องเรือแม่ นา้ ไรน์
ค๊ อกเคม – แฟรงเฟิ ร์ ท
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมือง “เซนต์ กอร์ ” (138 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็ น
เมื องที่ ได้รับการดู แ ลรั กษาอย่างดี เยี่ยม ยังคงให้
ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็ นมาใน คริ สตวรรษ
ที่ 19 “นาคณะล่ องเรื อชมความสวยงามสองฝาก
ฝั่ งแม่ นา้ ไรน์ ” ที่ มีเ รื่ องราวของปราสาทต่างๆ
เก่ า แก่ ม ากมายของมหาเศรษฐี ใ นอดี ต จากยุ ค
โรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรื อจะนําท่านผ่าน
หน้าผา ‚ลอเรไล‛ อันเป็ นตํานานของหญิงสาวที่
คร่ าชีวติ ผูค้ นที่เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น้ าํ สายนี้ จน
เข้าสู่ เมือง ‚บ็อบพาร์ ด‛ เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ าํ ไรน์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํ่า

เดิ นทางสู่ เมื องค็อกเค่ ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่ต้ งั อยู่ในหุ บเขา แห่ งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์
(Rheinland Pfalz) ตัวเมื องอยู่ ริ มฝั่ งแม่น้ าํ มี
ป ร า ส า ท ไ ร ช ส บ ว ร์ ก ( REICHSBURG
COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิ ค
ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิ นเขา ริ มแม่น้ าํ โมเซล เป็ น
ป้ อมปราสาทเก่าแก่อายุนบ
ั พันปี เดินเล่นชมเขต
เมืองเก่าตามอัธยาศัย จากนั้นเดิ นทางสู่ เมือง นำ
ท่ านเดินทางสู่ เมือง “แฟรงค์ เฟิ ร์ ท” (169 กม.)
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ ที่พกั

พักที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่สิบของการเดินทาง (10) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ไมน์ – ช้ อปปิ้ ง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง ไมน์ (Minz) (43 กม.) เมืองเล็กๆ ที่วฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไป 2,000 ปี
ไมนซ์ต้ งั อยู่ทางยุทธศาสตร์ ที่จุดบรรจบกันของ
แม่น้ าํ ไรน์และแม่น้ าํ เมน เป็ นเมื องหลวงของรั ฐ
ไรน์แลนด์-พาลาทิเนตในสหพันธรัฐของเยอรมัน
ตั้งแต่ปี 1946 เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการ
บู ร ณะด้ ว ยความรั ก เต็ ม ไปด้ ว ยบรรยากาศที่
แท้จริ ง แบบยุคกลาง มี บา้ นโครงไม้และอาคาร
สไตล์ บ าโรกซึ่ งเต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นค้า ผับ และ
ร้ านอาหาร ที่ ต้ งั อยู่ในจัตุรัส Kirschgarten อัน
เก่ า แก่ ‘มหาวิ ห ารไมนซ์ ’ ลั ก ษณะเด่ น ของ
สถาปั ต ยกรรมโรมาเนสก์ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ ง ในอาคารทางศาสนาที่ สํา คัญ ที่ สุ ดในเยอรมนี สร้ า งในราวปี ค.ศ. 975
สมควรแก่เวลากลับเข้าสู่ นครแฟรงค์เฟิ ร์ ต
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ ถนน ZEIL คือถนนช้อปปิ้ งและสถานที่ช้ น
ั นําในการซื้ อสิ นค้าในเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ พื้นที่ระหว่าง Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรี ยกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมันที่มีทุกอย่างให้
เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านค้าที่เต็มไปด้วยสิ นค้าจากต่างประเทศ
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั

นาท่ านชมเมื อง “แฟรงค์ เฟิ ร์ ท” หรื อ แฟรงค์
เฟิ ร์ ท อัม ไมน์ เป็ นเมืองที่ มีประวัติต่อเนื่ องอัน
ยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งกษัต ริ ย์
และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธี
ราชาภิเษก ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าํ ไมน์ (Main river)
และเป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิ ร์ ท
และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิ ร์ ท เป็ นเมือง
ที่ร่ ํารวยที่ สุดในกลุ่ มสหภาพยุโรป โดยในเขต
เมืองและปริ มณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็
คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรื อนและร้ านค้าในเขตเมื องเก่ า
ยังคงอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง

…….. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต เพื่อทําการเช็คบัตรที่นงั่ และทําภาษีคืน
14.45 ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923

วันที่สิบสองของการเดินทาง (12) กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
07.10 เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**************** // ****************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยบริ ษัท ฯ ได้ม อบหมายให้ หั ว หน้า ทัว ร์ ผู ้น ํา ทัว ร์ มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจ ณ ขณะ นั้นทั้ง นี้ การตัด สิ นใจ จะคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของ
ทางบริ ษทั ฯ แล้ว

อัตราค่ าบริการ * รวมค่ าวีซ่า * ค่ าทิปพนักงานขับรถ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

08 – 17 ต.ค.64
113,900
113,900
108,900
22 – 31 ต.ค.64***
113,900
113,900
108,900
12 – 21 พ.ย.64***
110,900
110,900
105,900
03 – 12 ธ.ค.64
110,900
110,900
105,900
29 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65***
118,900
118,900
103,900
21 – 30 ม.ค.65
110,900
110,900
105,900
11 – 20 ก.พ.65
110,900
110,900
105,900
18 – 27 มี.ค.65
110,900
110,900
105,900
*** ต้ องการทีน
่ ั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ***
กรุ ณาสารองทีน
่ ั่งล่ องหน้ าอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือ่ ความสะดวกในการยืน
่ วีซ่า

พักเดี่ยว

25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ ท-กรุ งเทพฯ
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ ม
ต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน
่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่าน
อายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
9. นํ้าดื่มบริ การบนรถโค้ชทุกวัน
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่ พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้ อยก่ อนรถออกทุ กครั้ ง) หากท่านลื ม
สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้

*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋ าไม่พอทําให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนําสัมภาระขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,200) ***หากท่านประทับใจในการบริ การ***

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลื อกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืน
่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ํารองที่นงั่ ครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ วงที่ ท่านเดิ นทางคิ ววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยืน
่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้

- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
7. ในกรณี ที่เกิ ดการล่าช้าจากสายการบิน หรื อกระเป๋ าเดิ นทางไม่มาตามกําหนด ทางบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กบั ท่าน ซึ่ งการพิจารณาขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การั น ตี ที่นั่ง กับ สายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที่ มี ก ารการั น ตี ค่ า มัด จํา ที่ พกั โดยตรงหรื อ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยืน
่ ขอวีซ่า VISA เยอรมัน
(ต้ องมาโชว์ ตวั ที่สถานทูตเพือ่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงิ นท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชี ออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชี อื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน
่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)

* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5
วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่ า นจะถู ก ปฏิ เ สธวีซ่ า สถานทู ต ไม่ คื น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ช ํา ระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่น คํา ร้ อ งใหม่ ก็ ต ้อ งชํา ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดิ นทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุ เท่า นั้น การปฏิ เสธวีซ่ าอันเนื่ องมาจากหลัก ฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิด วัต ถุ ประสงค์ใ นการยื่นขอวีซ่ า
ท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

