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Code: IE04-RHINECRUISE-10TG-APR-102-MN0911 

10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน,์ ไมน,์ โมเซล  

(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Flora) 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม Premium – Arosa Cruise 

 

 

***บนิตรงสูเ่ยอรมนโีดย...สำยกำรบนิไทย (TG)*** 

13 – 22 เมษำยน 2563 

102,900 บำท  

(พกัหอ้งหนำ้ตำ่ง ทกุหอ้ง…. กรุป๊เดยีวเทำ่น ัน้)  

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่ว, WIFI บนเรอื, อำหำร, เครือ่งดืม่ และทปิ…. ไมร่วมวซีำ่เชงเกน้) 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ – โคโลญจน ์ – โคเบลนซ ์– ไมนทซ ์ – รเูดสไฮม ์– ลอ่งไรน ์เสน้ยูเนสโก เซลล ์ 

แบรน์คำสเตล คสู ์– เทรยีร ์– ลกัแซมเบริก์– โคคเฮม – โคโลญจน ์– แฟรง้คเ์ฟิรต์ 

ขอสงวนสทิธิห์ำกเรอืมกีำรปรบัเปลีย่นทำ่เทยีบเรอื ซึง่ทำงทวัรจ์ะท ำกำรแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ตอ่ไป 

 



Page 2 of 18 

 
 

 
 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม - Arosa Silva 

 

 

 

เสน้ทำงเดนิเรอืแมน่ ำ้ไรน,์ ไมน,์ โมเซล 
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10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน,์ ไมน,์ โมเซล  

แฟรง้คเ์ฟิรต์ – โคโลญจน ์ – โคเบลนซ ์– ไมนทซ ์ – รเูดสไฮม ์– ลอ่งไรน ์เสน้ยูเนสโก เซลล ์ 

แบรน์คำสเตล คสู ์– เทรยีร ์– ลกัแซมเบริก์– โคคเฮม – โคโลญจน ์– แฟรง้คเ์ฟิรต์ 

 

13 เมษำยน 2563  กรงุเทพฯ – แฟรง้คเ์ฟิรต์ 

 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.40 น. ออกเดนิทางสูม่หานครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 920 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรแ์ละจอทวีีส่วนตัวทุกที่น่ัง ทัง้นี้สายการบนิฯ มีบรกิาร 

อาหารค า่ และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ  

  

14 เมษำยน 2563   แฟรง้คเ์ฟิรต์ –  โคโลญจน ์

 

05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRA) ประเทศเยอรมนี น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์(ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชัว่โมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับ

สีข่องประเทศเยอรมนี รองจากเบอรล์นิ ฮัมบูรก์ และมวินกิ เป็นเมืองใหญ่ทีส่ดุของรัฐนอรท์ไรน์-เวสตฟ์า

เลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุของเยอรมนี สรา้งโดยชาว

โรมัน มปีระวัตศิาสตรย์อ้นไปถงึ ค.ศ. 50 เมืองนี้มีชือ่เสยีงเป็นเมืองแห่งน ้าหอมและมหาวหิารสวยงามและ

ยิ่งใหญ่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือที่รูจ้ักในนาม เคลิ์นโดม (Cologne 

Cathedral) เป็นมหาวหิารโคโลญจนแ์ห่งเดยีวทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเมือ่

ปี 2536 จัดเป็นไฮไลทข์องเมอืงทีนั่กเทีย่วไปเทีย่วชมมากทีส่ดุ วหิารแห่งนี้ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 600 ปี 

และปัจจุบันก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด บรเิวณใกลก้ับวหิาร จะมีสะพานสายส าคัญทอดยาวขา้ม

แม่น ้ าไรน์ เชื่อมตัวเมืองโคโลญจน์ทั ้งสองฝ่ังเขา้ดว้ยกัน น่ันคือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ 

(Hohenzollernbrucke) บรเิวณราวสะพานจะเต็มไปดว้ยกุญแจของเหล่าคู่รักนักท่องเทีย่วที่น ามาตดิไว ้

มากมาย เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ส าคญัของการมาเยอืนโคโลญจน ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มเมนู เป็ดปักกิง่) 

 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเมอืงโคโลญจน ์เพือ่เชค็อนิลงเรอืส าราญ Arosa Flora 

 อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนเรอืส าราญทีจ่ะน าทา่นสมัผัสประสบการณ์การลอ่งเรอืแม่น ้าไรน ์ลดัเลาะไปตามรมิ

ชายฝ่ังแม่น ้าสองขา้งทาง สมัผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดนิทางทีจ่ะท าใหท้่านไดเ้ห็นทัศนียภาพสอง

ขา้ง ทัง้บา้นเรอืนและธรรมชาตติลอดเสน้แม่น ้าไรน ์โดยเริม่จากเมอืงโคโลญจนแ์ห่งนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8._%E2%80%8B50&action=edit&redlink=1
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18.00 น. เรอืส าราญ Arosa Flora ออกเดนิทางจากเมอืงโคโลญจน ์มุ่งหนา้สูเ่มอืงโคเบลนซ ์

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ภายในเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ีท่างเรอืมจีัดใหบ้รกิาร  

 

15 เมษำยน 2563  โคเบลนซ ์– Unesco World Heritage Middle Rhine Valley – ไมนทซ ์

 

06.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงโคเบลนซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 น าทา่นเทีย่วเมอืงโคเบลนซ ์(Koblenz) เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนี โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในเขต

รัฐไรนล์นัด-์พฟัลซ ์(Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด-์พาลาทเินต (Rhineland-Palatinate) ส าหรับเมือง

โคเบลนซ ์เป็นเมืองโบราณทีถู่กสรา้งข ึน้ 8 ปีก่อนครสิตกาล โดยจักรพรรดนิีโร หรือทีรู่จ้ักในชือ่ นีโรจอม

โหด ซึง่มชีือ่เต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดอิุส ซซีาร ์ดรุสซสุ (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมอืงนัน้

ตัง้อยู่ตรงปากแม่น ้าซ ึง่เป็นทีบ่รรจบกันของแม่น ้า 2 สาย คอืแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้าไรน ์

(Rhine River) ซึง่ตอ่มาในปี 1992 เมอืงโคเบลนซไ์ดฉ้ลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกดว้ย  น าท่าน

ขึน้กระเชา้เพือ่เขา้ชมป้อมเอยีเรยีนบรายทชไตน ์(Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลีย่มทีม่ี

ผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสรา้งข ึน้โดยปรัสเซยีในตน้ศตวรรษที ่19 ตัง้อยู่บนภูเขาตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้มเมืองโค

เบลนซ ์ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใชร้ักษาพื้นทีร่มิฝ่ังแม่น ้าไรน์และแม่น ้าโมเซล 

ปัจจุบันถอืว่าเป็นอกีหนึง่ป้อมปราการทีม่ีคุณค่าทางประวัตศิาสตรม์ากแห่งหนึง่ของประเทศ น าท่านเขา้ชม

มหาวหิารเซนตค์สัเตอร ์(Basilica of St. Castor) มหาวหิารทีไ่ดร้ับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ทีส่ดุในเมือง

โคเบลนซ์ และในเขตรัฐไรน์ลันด-์พฟัลซ ์เมื่อมองจากมหาวหิารจะสามารถมองเห็นบรเิวณสามเหลี่ยม

เยอรมัน (Deutsches Eck)  และในปี 2002 มหาวหิารเซนตค์ัสเตอร ์ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นสว่นหนึง่ของ

มรดกโลกที่เกีย่วกับภูมทิัศน์ทางวัฒนธรรมของลุ่มแม่น ้าไรน์ช่วงกลางตอนบน (Upper Middle Rhine 

Valley) นอกจากนี้ยังเป็นทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมที่ไดร้ับการคุม้ครองภายใตอ้นุสัญญาเฮก(Hague 

Convention) อกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ  

 

13.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงโคเบลนซ ์มุ่งหนา้สูท่า่เรอืเมอืงไมนทซ ์

ในวันนี้เรือจะล่องในแม่น ้าไรน์ ในเสน้ทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle 

Rhine Valley)  ซ ึง่จะผ่านบา้นเรอืน ปราสาทเกา่แก ่และอาคารสวยงามทัง้สองฝ่ัง แนะน าใหท้่านขึน้ไปชม
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ววิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสมัผัสบรรยากาศอาทติยอ์ัศดง และ ทัศนียภาพสองฝ่ังแม่น ้าทีห่ลากหลาย

แปลกตายิง่ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ภายในเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ีท่างเรอืมจีัดใหบ้รกิาร  

22.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงไมนทซ ์

 

16 เมษำยน 2563  ไมนทซ ์– รเูดสไฮม ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. น าท่านเทีย่วชมเมืองไมนทซ ์(Mainz) เป็นเมืองที่ประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่าสองพันปี ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) โดยตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ทางของตะวันตกเฉียงใตป้ระเทศ

เยอรมนี  เมอืงไมนทซ ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐไรน์ลันด-์พฟัลซ ์(Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด-์พาลาทิ

เนต (Rhineland-Palatinate) รัฐทีต่ัง้อยู่ตรงใจกลางเทอืกเขาซเีฟอรเ์กเบยีรเ์ก อกีหนึง่ดนิแดนของเยอรมนี

ทีถู่กหอ้มลอ้มดว้ยนยิายปรัมปราอันน่าหลงใหล น าท่านเขา้ชม มหาวหิารไมนทซ ์(Mainz Cathedral) 

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมืองไมนทซ ์โดยมหาวหิารตัง้อยู่ใกลก้ับศูนยก์ลางประวัตศิาสตร์ และจัตุรัสหลัก

ของเมอืง ปัจจุบันมหาวหิารไมนทซ ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสกข์องยุคทีรุ่่งเรืองทีส่ดุบนฝ่ัง

แม่น ้าไรนใ์นเยอรมนี  จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกับไอรอน ทาวเวอร ์(Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ทีถู่ก

สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 เป็นหนึง่ในสามหอคอยทีเ่หลอืจากก าแพงเมืองของเมืองไมนทซ ์โดยไอรอน 

ทาวเวอรนั์น้ท าหนา้ทีเ่ป็นสงัเกตการณ์และประตเูมอืง ซึง่ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง หอคอยไดร้ับความ

เสยีหายอย่างรุนแรงใน และถกูสรา้งข ึน้ใหม่ในทศวรรษที ่1960  

12.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

15.00 น. เรอืจอเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงรูเดสไฮลม์ 

 น าทา่นขึน้เคเบิล้คาร ์(Seilbahn) สู ่อนุสาวรยีไ์นเดอวาลด ์ระหว่างทางไดช้มววิทวิทัศน์ของไร่องุ่น ทีเ่ขยีว

ขจ ีณ เบือ้งลา่ง และสามารถมองเห็นเมอืงรูเดสไฮมร์มิแม่น ้าไรนท์ีส่วยงาม จากมุมมองทีส่งูข ึน้ไปเรื่อยๆ น า

ทา่นแวะถา่ยรูปกบัอนุสาวรยีไ์นเดอวาลด ์ขนาดมหมึาทีส่งูถงึ 37.6 เมตร บนสดุเป็นรูปปั้นทองบรอนซข์อง

เทพ ีเยอมาเนีย (Statue of Germania) ที ่สงู 10.5 เมตร หนัก 32 ตนั มอืซา้ยถอื พระแสงดาบ มือขวายก

สงูถอืมงกุฎ อนุสาวรียน์ี้สรา้งข ึน้เมื่อปี ค.ศ. 1877- 1883 เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลมิฉลอง การจัดตัง้

จักรวรรดเิยอรมันและการรวม ประเทศเยอรมันเป็นหนึง่เดยีว อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืง

รูเดสไฮม ์แหล่งปลูกองุ่นท าไวน์อันเลือ่งชือ่อีกแห่งของเยอรมัน ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มืองรูเดส

ไฮม ์เป็นเมือง เก่าแก่ทีม่ีประวัตกิารอยู่อาศัยมานานกว่า 2 พันปี มีชือ่เสยีงดา้นการผลติไวน์ชัน้ด ีมีโบสถ์
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และอาคารบา้นเรือนเก่าแก่และ มีภูมทิัศน์รมิฝ่ังแม่น ้ าไรน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ ท าใหเ้ป็นแหล่งดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลก น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัปราสาทบรอมเซ่อ (Bromser Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่10 และเป็นทีพ่ านักอาศยัมาจนถงึปี 1937 กระทัง่ในปี ค.ศ. 1941 เทศบาลเมืองรูเดสไฮมจ์งึซือ้

มาและไดจ้ัดท าเป็น พพิธิภัณฑไ์วน์ของเมืองนี้ (Rheingau Wine Museum) จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

ปราสาทบูเซ่นเบริก์ (Boosenburg Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที ่9 ความสงูถงึ 38 เมตร ได ้

เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับหอพญา อนิทรีย ์ (Eagle Tower) ซึง่ เกอเต ้กวีเอกของเยอรมัน ก็เคยมาพัก 

อาศยัอยู่ชว่งทีม่าเยือนเมืองรูเดสไฮม ์อสิระใหท่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารักของเมืองรูเดสไฮม์

ตามอัธยาศยั 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ีท่างเรอืมจีัดใหบ้รกิาร 

 

17 เมษำยน 2563   รเูดสไฮลม์ – ลอ่งเรอืชมเสน้ทำง Unesco Rhine และ Moselle – เซลล ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืเมอืงรูเดสไฮลม์ มุ่งหนา้สูท่างเทยีบเรอืเมอืงเซลล ์

 ในวันนี้เรือจะล่องในแม่น ้าไรน์ ในเสน้ทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle 

Rhine Valley) ระหว่างการลอ่งเรอื เรอืจะลอ่งผ่านหนา้ผาโรเลอไลน ์โคง้หนา้ผาลดัเลาะแห่งลุ่มแม่น ้าไรน์ ที่

ซ ึง่มทีศันียภาพสองฝ่ังทีส่วยงาม ธรรมชาตอิันสวยงามและเป็นอีกจุดหนึง่ในการล่องเรือชมธรรมชาตแิละวธิี

ชนบทแห่งลุม่แม่น ้าไรน ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพของแม่น ้าไรน ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

ชว่งบ่ายเรอืจะเร ิม่ลอ่งเขา้สูแ่ม่น ้าโมเซล (Moselle River) ซึง่จะผ่านบา้นเรือน ปราสาทเก่าแก่ และอาคาร

สวยงามทัง้สองฝ่ัง แนะน าใหท้า่นขึน้ไปชมววิบนชัน้ดาดฟ้าของเรอื เพือ่สมัผัสบรรยากาศอาทติยอ์ัศดง และ 

ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าทีห่ลากหลายแปลกตายิง่ 

17.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงเซลล ์(Zell) 

 น าทา่นเดนิเทีย่วเลน่ในเมอืงเซลล ์(Zell) อกีหนึง่เมอืงเล็กๆน่ารัก ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโมเซล นอกเหนือจาก

เป็นเมอืงเกา่อกีเมอืง ยังเป็นเมอืงทีป่ลกูองุ่นเพือ่การผลติไวนข์องเยอรมนีอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม

ความน่ารักของเมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าโมเซล ไดเ้วลาน าทา่นกลบัสูเ่รอืส าราญ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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 หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ี่ทางเรอืมจีัดใหบ้รกิาร 

 

18 เมษำยน 2563  เซลล ์– แบรน์คำสเตล คสู ์

 

02.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงแซลล ์มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงแบรน์คาสเตล คสู ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงแบรน์คาสเตล คสู ์(Bernkastel Kues)  

 น าท่านเทีย่วชมเมืองแบรน์คาสเตล (Bernkastel) ซึง่เป็นเมืองทีม่ีแม่น ้าโมเซลไหลผ่าน แบ่งแยกเมือง

แบรน์คาสเตล และเมือง คูส ์น าท่านเทีย่วชมมารเ์กตพลาส (Marktplatz) ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็น

เมืองเก่าอีกเมืองในเยอรมนีทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านชมอาคารบา้นเรือนทีส่รา้งข ึน้ตัง้แต่

สมัยศตวรรษที ่17 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Spitzhauschen  ซึง่เป็นบา้นทีส่รา้งข ึน้ในปี 1416 ซึง่มี

รูปทรงหลงัคาทีม่เีอกลกัษณ์และเรียกไดว้่าเป็นโครงสรา้งบา้นแบบเก่าแก่ของเยอรมนี จากนัน้น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ทีไ่ดร้ับการออกแบบในศลิปะแบบเรเนอซองส ์สรา้งข ึน้ในสมัย

ศตวรรษที ่13 จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบัประตชูยั (Graach Gate) ซึง่สรา้งข ึน้ในปี 1300 จากนัน้น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับ St. Nikolaus Hospital ซึง่เป็นโรงพยาบาลทีส่รา้งข ึน้ในปี 1458 เพื่อชว่ยเหลอืผูป่้วยยากจน 

ปัจจุบันใชเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ัดเก็บต าราหายาก และเป็น wine cellar ขนาดใหญ่อกีแห่งของเมอืง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมปราสาทแลนดช์ทัท ์ (Landshut Castle) ซึง่เดมิเป็นปราสาทเกา่สรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ านัก

ของอารค์บชิอปแห่งเมอืงเทรยีร ์ น าทา่นเขา้ชมความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่ของปราสาททีต่ัง้อยู่บนเนนิพรอ้มไร่

องุ่นลอ้มรอบนับเป็นอกีหนึง่ทศันียภาพทีส่วยงาม ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Schloss Leiser ซึง่เป็น

ปราสาทเกา่ในสมัยกอ่น แตปั่จจบุันไดก้ลายเป็นหนึง่ในโรงแรมทีม่ชีือ่เสยีงแห่งแมน่ ้าโมเซล อสิระใหท้า่น

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศยั ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์วนแ์ห่งเมอืงโมเซล (Moselle 

Wine Museum) พรอ้มลิม้ลองไวนท์ีผ่ลติจากเมอืงโมเซล (Wine Tasting) ไดเ้วลาน าทา่นกลบัสูเ่รอื

ส าราญ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ไวน ์ไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

  หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ีท่างเรอืมจีัดใหบ้รกิาร  

23.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงแบรน์คาสเตล คสู ์มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงเทรยีร ์

 

19 เมษำยน 2563  เมอรร์งิ (เทรยีร)์ – ลกัแซมเบริก์ 
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06.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอรร์งิ (เมอืงเทรยีร)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลกัแซมเบริก์ (Luxembourg) ราชรัฐลกัเซมเบริก์ เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ทีม่ี

ประวัตศิาสตรย์อ้นหลังมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นทีเ่พียงแค่ 2,586 ตารางกโิลเมตร และมีขนาดเล็กเป็น

อันดบัที ่167 ของโลก ซึง่มเีมอืงหลวงชือ่เดยีวกนักบัประเทศ เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล เพราะตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวปียุโรป ประเทศลกัเซมเบริก์ เร ิม่ตน้จาก เคานทซ์เิอกฟิลดแ์ห่งลักเซมเบริก์ 

เคานท์แห่งอาร์เดนเนส รวมถงึผูก้่อตัง้ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก ไดส้รา้งปราสาทบริเวณเมืองหลวงของ

ลกัเซมเบริก์ในปัจจุบัน ซึง่ในสมัย 1,000 ปียอ้นหลงั นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญของประเทศ น าท่าน

ถา่ยรูปกบัอารามนวิมุนสเตอร ์(Neumuster Abbey) ซึง่สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากสะพานของ Upper 

Town เป็นอารามใหม่ทีส่รา้งครอบอารามเดมิหลงัการบูรณะในปี ค.ศ.1606 อารามแห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีคุ่มขัง

นักโทษในสมัยสงครามกองทัพของ นโปเลยีน และในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 กองทัพนาซ ีไดใ้ชอ้าราม

แห่งนี้เป็นทีค่มุขงันักโทษทางการเมอืงแห่งลกัเซมเบริก์อกีดว้ย ปัจจุบันอารามแห่งนี้ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

ทางวัฒนธรรมแห่งเมอืงลกัเซมเบริก์ เป็นสถานทีท่างประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญอีกแห่งหนึง่ของประเทศ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอารามนวิมุนสเตอรท์ีอ่อกแบบสรา้งก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ น าท่านชม เพลส เดอ 

อารม์ (Place D’ Arms) หรือ จัตุรัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบริก์ หรือ ทีห่ลายคน

เรยีกว่า "เมอืงแห่งแกรนดด์ยุก" ในขณะทีย่่านเก่าแก่ทีส่ดุทีเ่รียกว่า “Wenzel Walk” ซึง่มีหมู่อาคารหลาย

แห่งในเขตเมืองเก่า ไดร้ับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม มีทัง้ปราสาทและป้อมปืนส าคัญ มหาวหิารทีส่รา้งใน

ศตวรรษที ่17 และบา้นเรือนต่างๆ รวมถงึสถานที่ส าคัญทางราชการ น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง

ลักเซมเบริก์ (City Hall) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องลักเซมเบริก์ อยู่ใกล ้ๆ  พระราชวัง Guillaume II และจัตุรัส

กลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชัน้ สรา้งแบบสไตลน์ีโอคลาสคิ ถือเป็นศูนย์รวมของรัฐบาล รวมทัง้ใชเ้ป็น

ส านักงานสว่นตัวของนายกเทศมนตรีเมืองลักเซมเบริ์ก และใชร้ับรองแขกต่างชาตดิว้ย จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบริ์ก (Parliament House) ตัง้อยู่ย่าน Kirchberge เป็นสถานทีส่ าคัญ

ของลักเซมเบริ์ก ใชป้ระชุมสภา ซึง่ลักเซมเบริ์กนั้นปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา โดยมี

พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุขภายใตร้ัฐธรรมนูญ ทีน่ี่มสี านักงานเลขาธกิารของรัฐสภายุโร  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุก (Grand Dukes Palace) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

ลักเซมเบริก์ เป็นปราสาทของท่านเคานทซ์เิอกฟิลดแ์ห่งลักเซมเบริก์ เคานทแ์ห่งอาร์ เดนเนส ผูก้่อตัง้

ราชวงศล์ักเซมเบริ์ก สรา้งปราสาทในศลิปะแบบเรเนซองสเ์มื่อปี ค.ศ.1506 ในบรเิวณเมืองหลวงของ

ลกัเซมเบริก์ในปัจจุบัน ซึง่เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัในสมัยนัน้ พระราชวังนี้เป็นทีป่ระทบัของแกรนดด์ยุคอ็

องรีที ่1 แห่งลักเซมเบริ์ก ซึง่เป็นแกรนดด์ยุคองคปั์จจุบัน น าท่านเขา้ชมมหาวหิารนอร์ธเทอดามแห่ง
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ลกัเซมเบริก์ (Notre Dame Cathedral) มหาวหิารหลวงประจ าเมอืงลกัเซมเบริก์ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงใกลก้บั

อาคารรัฐสภาและพระราชวัง Royal Palace of Duke & Duchess เดมิเป็นโบสถโ์กธคิขนาดเล็กทีไ่ดร้ับ

อทิธพิลจากศลิปะในยุคปลายโกธคิ ก่อนเขา้ยุคเรเนซองส ์โบสถแ์ห่งนี้สรา้งข ึน้ครัง้แรกในปี 1613-1621 

และไดร้ับการบูรณะหลายครัง้จงึไดร้ับอทิธพิลจากศลิปะในหลายยุคสมัยทัง้แบบโกธคิและเรเนซองส ์และ

ไดม้กีารขยายขนาดใหญ่ข ึน้จนกลายเป็นมหาวหิารหลวงในระหว่างปี 1935-1938 เรียกไดว้่าเป็นมหาวหิาร

แห่งเดียวในประเทศลักเซมเบริ์กเลยก็ว่าได ้อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของมหาวหิารตาม

อัธยาศยั ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงทรเิออร ์(Trier) หรอื เทรยีร ์โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ในประเทศเยอรมนี ตัง้ข ึน้ 16 ปีก่อนครสิตกาล ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่3 เมืองเทรียรไ์ดก้ลายเป็นที่

รูจ้ักกนัในชือ่ “โรมทีส่อง” เนื่องจากจ านวนและคุณภาพของโบราณสถานทีป่รากฏอยู่เป็นขอ้พสิจูน์ทีโ่ดด

เดน่ของอารยธรรมโรมัน ตอ่มาองคก์ารยูเนสโกไดบ้รรจุรายชือ่เมอืงเทรยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1986 น าท่าน

แวะถ่ายรูปกับมหาวหิารเทรียร ์(Trier Cathedral) หรือ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(Saint Peter Cathedral) 

หนึง่ในมหาวหิารทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศเยอรมนี มหาวหิารแห่งนี้เป็นมหาวหิารทีม่ีชือ่เสยีงมาก 

เนื่องจากเป็นมหาวหิารของนกิายโรมันคาทอลกิทีเ่ก่าแก่ ซ ึง่สามารถยอ้นกลับไปไดใ้นสมัยโรมัน ปัจจุบัน

มหาวหิารเทรยีรไ์ดร้ับการยอมรับว่าเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืง น าทา่นเทีย่วชมความสวยงาม

ของเมอืงเทรยีร ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอืส าราญ 

 

18.30 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงเทรยีร ์มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงโคเคม 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

  หลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจนท์ีท่างเรอืมจีัดใหบ้รกิาร  

 

20 เมษำยน 2563  โคคเฮม 

 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงโคเคม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

น าท่านเดนิทางสูป่ราสาทเอลทส ์(Eltz Castle) เป็นปราสาทตามแบบฉบับยุคกลางทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาสงู

ประมาณ 70 เมตร เหนือแม่น ้าโมแซล (Moselle River) ตัวปราสาทนัน้มียอดแหลมและประดับดว้ยงานไม ้

แบบทวิดอร์ ภายในไดร้ับการตกแต่งดว้ยชดุของสะสมโบราณ ภาพเขยีนและอาวุธ  น าท่านเขา้ชมความ

สวยงามและความยิง่ใหญ่ของปราสาทยุคกลาง พรอ้มชมววิทวิทศันอ์ันสวยงามของลุม่แม่น ้าโมเซล 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 

บ่าย น าท่านเทีย่วชมเมืองโคคเฮม (Cochem) เมืองเล็กที่ตัง้อยู่รมิโคง้แม่น ้า Moselle ในประเทศเยอรมัน มี

ทศันียภาพทีง่ดงามมาก จุดแลนดม์ารค์ของเมอืง คอื ปราสาทสวยสง่าตัง้ตระหง่านบนยอดเขา ตัวเมืองเก่า
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ก็น่ารักมสีสีนัน่าเดนิเทีย่วเพลนิๆ น าท่านเขา้ชมปราสาทไรชบ์วรก์โคคเฮม (Reichsburg Cochem Castle) 

เป็นปราสาทที่ไดช้ือ่ว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนี่งของเยอรมัน สนันิษฐานว่าเป็นปราสาททีส่รา้งข ึน้มากกว่า 

1,000 ปี ซ ึง่ปราสาทแห่งนี้มบีันทกึครัง้แรกในปี 1051 ในครัง้ที ่ไรเชสซา เอสโส พี่สาวของราชนิีโปแลนด์

ไดย้กปราสาทแห่งนี้ใหก้ับหลาน เฮนรี่ ที ่1 น าท่านชมความสวยงามของปราสาทโบราณทีต่ัง้รมิฝ่ังแม่น ้า

ไรน์ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของปราสาทโบราณตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านกลับสูเ่รือ

ส าราญ 

 

17.00 น. เรอืส าราญออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงโคคเฮม มุ่งหนา้สูท่า่เทยีบเรอืเมอืงโคโลญจน ์

เรอืจะลอ่งในแม่น ้าไรน ์ ซึง่จะผ่านบา้นเรอืน และอาคารสวยงามทัง้สองฝ่ัง แนะน าใหท้า่นขึน้ไปชมววิบนชัน้

ดาดฟ้าของเรอื เพือ่สมัผัสบรรยากาศอาทติยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าทีห่ลากหลายแปลกตายิง่ 

หมายเหต ุ   กอ่นเรอืกลบัเทยีบทา่ในค า่วันนี้ทา่นจะไดร้ับป้ายผูกกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง

จากเรอื ทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ หรอื อาจเป็น

เชา้กอ่น 06.00 น. และบัญชคีา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้า่นตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุ่งข ึน้  

 

21 เมษำยน 2563  โคโลญจน ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

06.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงโคโลญจน ์ประเทศเยอรมนี 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชัว่โมง) ชือ่

เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ในประเทศเยอรมนี นยิมเรยีกชือ่เต็มคอื "ฟรังคฟ์วรท์อัมไมน์"   เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

รัฐเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าไมน์ (Main river) และเป็นทีต่ัง้ของ

ตลาดหลักทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองที่ร ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพ

ยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน น าท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก 

(Romerberg) อันเป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมือง บรเิวณกลางจัตุรัสมี น ้าพุแห่งความยุตธิรรม ตัง้ตระหง่าน

ดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซึง่นับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึง่ทีส่วยงามกลางกรุงแฟรงก์

เฟิรต์  

 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRA) เพือ่ชค็อนิและท า Tax Refund  

14.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ สู ่สนามบนิกรุงเทพโดยเทีย่วบนิ TG 921 (ใชเ้วลาบนิ 10.40 

ชัว่โมง)     สายการบนิมบีรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

22 เมษำยน 2563  กรงุเทพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน,์ ไมน,์ โมเซล  

(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Flora) 

เรอืแมน่ ำ้ระดบัพรเีมยีม Premium – Arosa Cruise  

13 – 22 เมษำยน 2563 

อัตราคา่บรกิาร 13-22 เม.ย. 63 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งคู)่ หรอื เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น หอ้งหนา้ตา่งชัน้ 1 (Outside Cabin) 

ทา่นละ 

102,900 

พักเดีย่วเพิม่จากราคาทวัร ์ หอ้งหนา้ตา่ง (Outside Cabin ชัน้1) ทา่นละ 10,000 

อัพเกรดเป็นหอ้งระเบยีงแบบ Juliette balcony ชัน้ 2 เพิม่เงนิทา่นละ (ม ี3 หอ้งเทา่นัน้) 10,000 

อัพเกรดเป็นหอ้งระเบยีงแบบ Juliette balcony ชัน้ 3 เพิม่เงนิทา่นละ (ม ี3 หอ้งเทา่นัน้) 15,000 

เด็กอายุต า่กว่า 11 ปี (พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  99,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 90,000 -

110,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ (BKK- FRA -BKK) หักคา่ตัว๋คนื 28,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกว่า 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน ์(ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร) อตัรำนีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (หอ้งพักบนเรอืส าราญ) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุในโปรแกรม, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรำนีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนี ประมาณ 3,200 บาท 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 51,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มัดจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ าเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ และไม่คนืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไม่รับผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายน ้าหนัก

สว่นเกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้เยอรมนั 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ทา่นรูว้่าตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททวัรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รปูถำ่ยสหีนำ้ตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พืน้ฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้

เป็นสเีทำ ใชไ้มไ่ด)้ หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รปูถำ่ยตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถำนฑตูมกีำรเทยีบรปู

กบัหนำ้วซีำ่ทีเ่คยได)้  

***ควำมสงูหนำ้ผำกจนถงึคำง ตอ้งมขีนำดระหวำ่ง 32-36 มม.เทำ่น ัน้*** 

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

 

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทำ่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมุดบัญช ี

 

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุม่เกนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
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- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

โปรดทรำบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเง ือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


