
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

เบราบัค - เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ - คอ็กเค่ม – เทรียร์ 
ลกัแซมเบิร์ก - ดนิองท์ - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์ (มรดกโลก) - บรัสส์เซล - หมู่บ้านคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) 



เดลฟ์ - สวนเคอเคนฮอฟ - อมัสเตอร์ดมั - โฮร์น - อดีมั - โวลนัดมั - ล่องเรือหมู่บ้าน “กธูีร์น” - ไนเมเก้น  
ช้อปป้ิงที ่Designer Outlet Roermond - มอนเชา - เข้าชมปราสาทเบิร์ก - ลมิเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต           

ออกเดนิทางวนัที่ 

20-29 มี.ค.//11-20 เม.ย.//25 เม.ย.-04 พ.ค.//02-11 พ.ค. 2563 
( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

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

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 
วนัที่2 แฟรงค์เฟิร์ต – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) 
 ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ – คอ็กเค่ม – เทรียร์ 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมือง  “เบราบัค ” (Braubach) (127 กม .)  เมืองประวตัิศาสตร์ที่ยงัคงอนุรักษอ์าคาร

ส่ิงก่อสร้าง กาํแพงเมือง, บา้นคร่ึงไม ้และปราสาท โบราณ  ตั้งอยูใ่น
เขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมยา่นเมืองเก่าเมืองเบราบคั (Old city of 
Braubach) ยา่นตวัเมืองอนัเงียบสงบที่ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคาร
บา้นไมท้ี่มีอายยุอ้นกลบัไปในช่ว งศตวรรษที่ 16 ถึง 18 จากนั้นชม
ปราสาท “มาร์คเบิร์ก ” (Marksburg Castle) ซ่ึงถูกขนานนามวา่เป็น
ส่ิงปลูกสร้างที่ยอดเยีย่มแห่งยคุกลาง  สร้างขึ้นในปี 1117  ริมฝ่ัง
แม่นํ้ า ไรน์  “Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายกุวา่ 700 ปี ในอดีต
ปราสาทหลงัน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ผลิตอาวธุยทุโธปกรณ์ และสถานที่คุมขงันกัโทษ  ปราสาทมาร์คเบิร์กเป็น
ส่วนหน่ึงของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่นํ้ า Rhine ช่วงกลางตอนบน ซ่ึงถูกขึ้นทะเบียนในปี 2002  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน พร้อมเคร่ืองด่ืม(เบียร์หรือซอฟดร๊ิงค์) 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่นํ้าไรน์ “นําท่านล่องเรือนําเที่ยวทันสมัยชม

ความสวยงามสองฝากฝั่งแม่นํ้าไรน์ ” เข้าสู่ เมือง  “เซนต์กอร์ ” เมือง
เล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวขีอง Heinrich Hene เป็นเมืองที่ไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม ยงัคงใหภ้าพประทบัใจเหมือนที่เคย
เป็นมาใน ค .ศ.ที่ 19  จากน้ัน นําท่าน เดินทาง สู่เมือง “คอ็กเค่ม ” 
(Cochem) (60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยูใ่นหุบเขา แห่งแควน้
ไรน์แลนด ์ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู ่ ริมฝ่ังแม่นํ้ า มี
ปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) 
ปราสาทสไตลนี์โอโกธิค ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ริมแม่นํ้ าโม



เซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายนุบัพนัปี ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลา นํา
ท่านออกเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” (Trier) (90 กม.) เมืองที่ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าโมแซลในประเทศเยอรมนี เมืองที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งขึ้นเม่ือก่อน 16 ปีก่อนคริสตก์าล 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  BEST WESTERN HOTEL TRIER หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เทรียร์ (มรดกโลก) – ลกัแซมเบิร์ก – ดนิองท์ – บรัสส์เซล 
เช้า บริการอารหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารนําท่านชมเมืองเทรียร์ อดีตที่ตั้งของรัฐบาลในจักรวรรดิโรมันตะวันตก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ ” ในยคุกลาง ชมมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ มหาวหิารของนิกายโรมนัคาทอลิกที่เก่าแก่ซ่ึงยงัคง
ความสวยงามไว ้  ชมจตุรัสเมืองเก่า ที่เป็นตลาดแลกเปล่ียน
สินคา้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ที่ชม พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) 
ประตูเมืองโรมนัเก่าที่ขึ้นช่ือเป็นอยา่งมาก สร้างจากหอนทราย
สีเทา  ซ่ึงเป็นป ระตูเมืองโรมนัที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของ
เทือกเขาแอลป์ และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก เม่ือปี 1986 สมควรแก่เวลานําท่าน เดินทางสู่
เมือง  “ลักแซมเบิร์ก ” (Laxambourg ) (47 กม.) เมืองแห่งแก
รนดด์ยคุ ผูป้กครองนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหน่ึง
ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ผา่นตึกเทศบาล
เมือง ชมววิทิวทศัน์ของเมืองที่บา้นเมืองตั้งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาซ่ึงเป็นภาพที่สวยงามน่าประทบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมือง  “ดินองท์” (Dinant) (130 กม.) นาํท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท ์เมืองขนาดเล็กที่

ตั้งอยูใ่นจงัหวดันามูร์ “Namur” ตอนใตข้องประเทศเบลเยีย่ม 
โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่นํ้ ามิวส์  “Meuse River” ที่ขนาบขา้ง
ไปกบัแม่นํ้ าและแนวผาสูงชนั จากนั้นนาํท่านนัง่เคเบิลคาร์ ขึ้น
สู่จุดชมววิของเมือง ชมววิเมืองดินองท ์บนป้อมปราการ 
Dinant Citadel ป้อมปราการที่แขง็แกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 
ค.ศ.1530 แต่ถูกทาํลายในช่วงสงครามฝร่ังเศส จากนั้นเดินทาง
สู่เมือง  จากน้ันนําท่ านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล ” (105 กม.) 
เมือง หลวงของประเทศเบลเยยีม  นําท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอม
เมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สญัลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค .ศ.
1959 ผา่น จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม  ชมแมนาคินพสิ อนุสาวรียห์นูนอ้ย
ยนืฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตัุรัสแกรนดเ์พลซ (มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลา
วา่การเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็น
ตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 



คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Radisson Blu Royal Hotel Brussels, หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจส์ (มรดกโลก) - ล่องเรือชมเมืองบรูจก์  
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง "ตูแนร์" Tournai (90 กม.) เมืองเก่าแก่ที่สุดของเบลเยีย่ม เป็นเมืองโบราณอายกุวา่ 

2,000 ปี นาํท่านชมความงามของมหาวหิารนอร์ท
เทอร์ดาม มหาวหิารที่สาํคญัที่สุดของประเทศ ใน
แบบโรมนัเนสกแ์ละกอธิค ที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็น มรดกโลก ในปี 2000 และเป็ นโบสถท์ี่เก่าแก่
ที่สุดในเบลเยี ยม ชมหอระฆงั Belfry ซ่ึงตั้งอยูใ่น
กลางเมือง มีความสูง 72 เมตร และบนัได 256 ขั้น 
ชมสะพานโบราณ Pont des Trous สร้างในศตวรรษ
ที่ 13 ทรงคุณค่าเพราะเป็นสะพานทหารแบบยคุ
กลาง 1 ใน 3 ของโลกที่เหลืออยู ่ จากนั้น นําท่าน
เดินทางสู่เมือง “บรูจส์” (Bruges) (80 กม .)  เป็น
เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฟลานเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศ
เบลเยยีม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัประเทศเนเธอร์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารชมเมืองบรูจ ส์หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เวนิสเหนือ ” เป็นเมืองท่าและมีความสาํคญัในทางศิลปะในยคุ

จิตรกรรมยคุ  เนเธอร์แลนดต์อนตน้ เมืองในสมยัโบราณ อายกุวา่ 500 ปี และ ไดรั้บการ ขึ้นทะเบียน ใหเ้ป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาวา่การกลางเมือง 
ในสไตลแ์บบโกธิค นําท่านเดินสู่ท่าเรือ เพ่ือล่ องชม
ความงามของลําคลอง ที่ลดัเลาะผา่นบา้นชาวเมืองบ
รูจก ์ท่านจะประทบัใจกบัความงามของ
สถาปัตยกรรมและ ความเป็นอยูข่องเมืองน้ีอยา่ง
แน่นอน จากนั้นนาํชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจาํ
เมือง ที่รายลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของ
ศิลปกรรมในยคุต่างๆ ที่ผสมผสานกนัอยา่ง
กลมกลืนและลงตวั  จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมเมือ
งบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกที่ยงัคง
อนุรักษไ์วอ้ยา่งสมบูรณ์   ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ไดอ้นุรักษไ์วอ้ยา่งดี มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือ
เลืกซ้ือสินคา้ ของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:  NH Hotel Brugge, หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  บรูจส์ – หมู่บ้านกงัหันคนิเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์ 
 สวนเคอเคนฮอฟ – อมัสเตอร์ดมั 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคนิเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.)เป็นหมู่บา้นกงัหนัลมที่ เก่าแก่ที่สุด

ในเนเธอแลนด ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1740 และยงัไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยูใ่นเขต
ของที่ราบลุ่มจึงเกิดนํ้ าท่วม ทาํให้ตอ้งคิดคน้สร้างกงัหนั
เพือ่สูบนํ้ า และใชโ้ม่แป้งและสีขา้ว  ประทบัใจ กบัความ
อลงัการของกงัหนัเก่าแก่ ที่มีถึง 19 ตวั เรียงรายเป็นแนว
ยาวตามลาํคลอง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง  “เดลฟ์” 
(Delft) (35 กม.) เมืองสาํคญัทางประวตัิศาสตร์ เน่ืองจาก
เมืองน้ีในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พาํ นกัของเจ้ าชาย
วลิเล่ียมส์แห่งออ  เรนจ ์พระบิด า แห่งประเทศ
เนเธอร์แลนด ์พ ระองคใ์ชเ้มืองเดลฟทเ์ป็นที่บญัช าการ
ต่อสูก้บัสเปน ชมยา่นจตัุรัสกลางเมือง “Market Square” ซ่ึงบริเวณใกลเ้คียงกนัจะเป็นที่ตั้งสถานที่สาํคญัหลาย
แห่ง เช่น โบสถ์ เก่าที่ฝังพระศพของเจ้ าชายวลิเลี ยมส์ , ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
เนเธอร์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์ ” เข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ ” Keukenhof Garden (40 กม.) อุทยานดอกทิว

ลิปและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก 
เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป , ดอกลิลล่ี , 
และดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณที่กาํลงับานสะ  พร่ังทั้ง
สวนภายนอก และดอกไมพ้นัธุพ์เิศษๆที่อยูใ่นหอ้งเรือน
กระจก และถ่ายรูปคู่กบั “กงัหนัลม ” สญัลกัษณ์ของ
เนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านด่ืมดํ่าบรรยากาศอยา่งเตม็อ่ิม
ภายในสวนดอกไมท้ี่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกตามอธัยาศั ย...
สมควรแก่เวลา นําท่านออก เดินทางสู่กรุง อัมสเตอร์ดัม  
(46 กม.) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  NH Amsterdam Centre Hotel, หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 



วนัที่6  อมัสเตอร์ดมั – โฮร์น – โวลนัดมั – อมัสเตอร์ดมั 
 ล่องเรือกระจกชมกรุงอมัสเตอร์ดมั – ชมโรงงานเจียรไนเพชร 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง “โฮร์น” (Hoorn) (41 กม.) เมืองเก่าตั้งแต่ ตน้ศตวรรษที่ 8 ตั้งอยูบ่นอ่าวเอเซลเมร์  

โดยในสมยัปลายยคุกลางเมืองโฮร์นย ังเคยเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ทางทะเลและการประมงที่มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึ
ของยโุรป  นาํ ท่านชมท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren 
Harbour) ซ่ึงเป็นแลนดม์าร์กสาํคญัของเมืองที่รายลอ้ม
ไปดว้ยบา้นเรือนยคุกลางชมโบสถ ์ Oosterkerk ที่สร้าง
ขึ้นในปีค .ศ. 1616 นาํท่าน ออก เดินทางสู่เมือง  “โว
เลนดัม” (VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี " 
(The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) เดินเล่นชม เมืองเก่า
ที่มีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้น
ชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิม
ของชาวดตัชม์ากที่สุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งล๊อปสเตอร์ผัดซ๊อส, เป็ดย่าง 
บ่าย จากน้ันกลับสู่กรุง  “กรุงอัมสเตอร์ดัม ” (22 กม.) จากนั้นกลบัสู่กรุง  “กรุงอัมสเตอร์ดัม ” (22 กม.) ชมสภาพ

เมืองที่มีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็น
ระเบียบกวา่ 100สาย นําท่านเดินทางสู่ที่เรือนําท่าน
ล่องเรือชมลําคลองที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมือง  
ผา่นชมบา้นเรือนที่อนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม ชาวเมืองไม่
สามารถเปล่ียนแปลงสีหรือลกัษณะของบา้นไดถ้า้ไม่ ได้
รับอนุญาติจากทางรัฐบาล จากนั้น นาํคณะเขา้ชม 
“สถาบนัเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรม
การเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บการยกยอ่งวา่ดี
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก นาํท่าน เดินทางเขา้สู่ “ดามส์ส
แควร์ ” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป พร้อมเลือกซ้ือของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  NH Amsterdam Centre Hotel, หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 



วนัที่7  อมัสเตอร์ดมั – กธูีร์น – ล่องเรือ 
 ช้อปป้ิงที่ Designer Outlet Roermond – ดุลเซลดอฟ   
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (120 กม.) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ 

ตั้งอยูร่ะหวา่งเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศเนเธอร์แลนด ์
หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด”์ หมู่บา้นแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นเม่ือปีค .ศ. 
1230 โดยไดรั้บฉายาวา่เป็นหมู่บา้นไร้ถนน เพราะผูค้นที่น่ีจะ
สญัจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลดัเลาะอยูร่อบหมู่บา้น นํา
ท่านล่องเรือช่ืนชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน  ผ่าน
สวนหย่อมของชาวบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาปลาแซลมอน  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง  “โรมองด์ ” (Roermond) (200 กม.) นาํท่านชอ้ปป้ิงที่  Designer Outlet Roermond 

เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพเิศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,  Gaastra, 
Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ Link: www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/ 

 คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  LEONADO HOTEL, MONCHENGLADBACH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  ดุลเซลดอฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โคเบลนซ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้น นาํท่าน เดินทางสู่เมือง  “มอนเชาว์ " ( Monschau) (80 กม .)  เมืองเล็กๆที่มีความสาํคญัทางเมือง

ประวติัศาสตร์มากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี อยูใ่นเขตอาเคิน 
(Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์- เวสทฟ์าเลิน (Nordrhein-
Westfalen) รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ที่ตั้งอยูใ่นเขตเทือกเขาไอเฟล 
(Eifel Mountain Range) ถูกกล่าวถึงคร้ังแรกในปี 1198 ในช่ือ 
Montjoie เป็นเมืองที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยภูเขาอนัสลบั ซบัซอ้น ชม
ยา่นใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ย
บา้นคร่ึงไมท้ี่มีแม่นํ้ ารูร์ (Rur River)ไหลผา่นดา้นหลงั โดยอาคารที่
โดดเด่นที่สุดของเมือง คือ บ้ านสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์
สไตลบ์าร็อค ที่ถูกสร้างขึ้นใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงใน
อาคารที่มีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองมอนเชาว ์ จากน้ันนําท่านออก เดินทางสู่เมือง  “โซลิงเกน” 
(Solingen) (120 กม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/


บ่าย นําท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ปราสาทเบิร์ก (SCHLOSS BURG) ปราสาท
แห่งน้ีสร้างขึ้นใน ช่วง ศตวรรษที่ 12 โดยอาคารหลกัของปราสาท
สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1218-1225 โดยอาร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และ
สร้างต่อจนสมบูรณ์ในช่วงปลายซตวรรษที่ 19 บนเนินเขาเหนือ
แม่นํ้ าวปัเปอร์ นบัวา่เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของแควน้นอร์ท ไรน์ – 
เวสตฟ์าเลีย  ภายในประกอบดว้ยหอ้งสาํคญัต่างๆ เช่น หอ้งอศัวนิ 
หอ้งสวดมนต ์หอ้งดนตรี เป็นตน้ จากน้ันนําท่านออก เดินทางสู่เมือง  
“โคเบลนซ์” (120 กม.) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  ลมิเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออก เดินทางสู่เมือง  “ลิมเบิร์ก ” (Limburg) (53 กม.) เมืองเล็กๆ ที่ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ า ลาห์น  “Lahn” ชม 

SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวหิารที่ตั้ งอยูบ่นเนินเขา และ
ถือวา่เป็นอาคารสไตลโ์รมนัที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของเยอรมนี  ชม 
ALTE LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่
สร้างจากหิน เป็นโคง้คร่ึงวงกลม รวมความยาวของสะพาน 106 เมตร 
ชมอาคารบา้นเรือนในยา่นเมืองเก่า  จากน้ัน นําท่าน เดินทางสู่นคร 
“เมืองแฟรงค์เฟิร์ต” (FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.) เป็นเมืองที่
มีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซ่ึงกษตัริยแ์ ละ
จกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชป้ระกอบพธีิราชาภิเษก ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสถานี
รถไฟตน้แบบของสถานีรถไฟหวัลาํโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที 5  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย ชมจตัุรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือของจตัุรัสโรเมอร์มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 
16.30 นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ 
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
12.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯ  ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 



อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพิ่ม 

 

20-29 มี.ค. 2563 89,900 89,900 84,900 25,900 

11-20 เม.ย. 2563 99,900 99,900 95,900 25,900 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 2563 92,900 92,900 87,900 25,900 

02-11 พ.ค. 2563 92,900 92,900 87,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

  อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ-/แฟรงค์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา  ในโรงแรมท่ีพกั และ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 นํ้าด่ืมวนัล่ะ 1 ขวดต่อท่าน   

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป  

     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วนัก่อนเดินทางพร้อมชาํระงวดแรก  35,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั หรือก่อนยืน่วีซ่า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้



 อยา่งนอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณี น้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ ความล่าชา้ของสายการบิน การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหม 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน  และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก  ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัก ารต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณีที่ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณี*** 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  



 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์  ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นห  

 


