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เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยี่ยม-ฝร ัง่เศส 7 วนั 4 คนื 
เดินทางโดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF)  

แฟรงเฟิรท์ –  โคโลญจน์ – โวเลนดมั – หมู่บา้นกงัหนัลม(ซานสคาน) 
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บรูดจม์รดกโลก – บรสัเซล  – อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก  

โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง – ปารีส 
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ GULF AIR แวะเปลีย่นเครื่องเพยีง 2 ชม. เท่านัน้ 

เครื่องลาํใหญ่ AIRBUS A330-300 จอทวีสี่วนตวั, ลูกเรือคนไทยคอยใหบ้ริการกบัคณะ, นํา้หนกักระเป๋าใหญ่ 30 กก. 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง : 27 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ ์2560 
  

วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ        

18.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที่ 8-9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

กลัฟ์แอร ์(GF) 

21.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที ่GF151/GF017  
  

วนัที่สองของการเดินทาง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – แฟรงเฟิรท์ – ไฮเดลเบิรก์ – โคโลญจน์        

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิบาหเ์รน : 0015-0055 *.*.*. 

08.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงแฟรงเฟิรท์ ประเทศเยอรมนั ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้

เชิญท่านเดนิทางต่อโดย ...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงแฟรงเฟิรท์ (FRANKFURT) (20 กม.) 

ประเทศเยอรมนั ศูนยก์ลางเศรษฐกิจการเงนิ การธนาคาร ใหท้่านไดถ้า่ยรูป บริเวณย่านเมอืงเก่า อาคาร

โรเมอร,์ โบสถเ์ซน็ตป์อลด ์และอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) (88.7 กม.) 31รฐับาเดนิ-เวอืรท์เทมแบรก์31 

ประเทศ  เยอรมนี ...เมอืงศูนยก์ลางการศึกษาของเยอรมนั ที่มนีกัศึกษากวา่ 30,000 คน และยงัเป็น

เมอืงพระราชสมภพของลน้เกลา้รชักาลที่ 8  
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ชมววิสวยของปราสาทไฮเดลเบริก์บนสะพานชารล์-ทโีอดอร ์หรือโอลดบ์ริดจ ์ซึง่ทอด ขา้มแมน่ํา้เนคการ ์

ต ัง้แต่ปี ค.ศ.1786 

เที่ยง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมอืงใหญ่ริมแมน่ํา้

ไรน ์มศูีนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็นแหลง่ผลตินํา้หอมออดโิคโลญจน ์4711 

อนัลอืชื่อมมีหาวหิารขนาดใหญ่อลงัการที่สุดในยุโรปเรียกกนัวา่ เคิลน์โดม และมเีทศกาลคานิวาลมี

ชื่อเสยีงเริ่มขึ้นในวนัที่ 11 เดอืน 11 เวลา 11 นาฬกิา 11 นาท ีและ 11 วนิาท ีของทุกปีแลว้จะดาํเนิน

จนถงึประมาณเดอืนกุมภาพนัธม์กีารแสดงดนตร ีวงโยธวาทติ การประกวดเตน้ราํของชุมชนต่างๆ การ

แต่งกายแบบแฟนซ ีขบวนแห่ การดื่มกิน ดงึดูดนกัท่องเที่ยวไดจ้ากทุกสารทศิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สามของการเดินทาง  โคโลญจน์ – โวเลนดมั –  ซานสคาน – อมัสเตอรด์มั      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่าน ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์หง่เมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจอุฐัขิอง

กษตัริยเ์ป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จ

สมบูรณใ์นปี 1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที่ 5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มา

เยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ัง้แรกในปี 1897 และที่มหาวหิารแห่งน้ีที่แมใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีาร

ขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆมหาวหิารทาํใหท้ราบวา่

ชีวติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหา

วหิารแห่งน้ีเลย 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงโวเลนดมั (VOLENDAM) (275 กม.)  หรือ

บางคร ัง้มกัถกูเรียกวา่ "ไขม่กุแห่งซุยเดอรเ์ซ" (The Pearl Of The 

Zuiderzee) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านจะไดส้มัผสัจริงๆ กบัพื้นที่ที่ต ํา่กวา่นํา้

ทะเล ใหท้่านไดถ้า่ยรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ...  

  นาํทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้า่ยรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

https://www.facebook.com/prozapbypeeaew/posts/332907630239220
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เที่ยง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (15AMSTERDAM) (31.1 กม.)  ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรือประเทศ

ที่แผ่นดนิตํา่ ซึง่พื้นดนิตํา่กวา่ระดบันํา้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขือ่นกัน้นํา้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืง

หลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกวา่ 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบง่แยกออก

จากกนัโดยคลองที่มคีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหวา่งคลองมากกวา่ 1,000 สะพาน 

หรือที่ทุกคนเรียกในปจัจบุนัวา่ เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

นาํท่าน ลอ่งเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะได ้

สมัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด  

...ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบริเวณ

ย่านดมัสแควร ์ถา่ยรูปกบัพระราชวงัเก่า และอนุสาวรียท์หารหาญ… 

ถนนเรดไรทด์สีทริค 

คํา่  อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านดามสแควร ์

ที่พกั  CROWN PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สี่ของการเดินทาง   อมัสเตอรด์มั – บรูจส ์– บรสัเซล     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืง31บรูจส ์(BRUGGE หรือ BRUGES) (266 กม.)  เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ 

West Flanders ซึง่อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ

เบลเยยีม ซึง่ไดช้ื่อวา่เป็นเมอืง

ประวตัิศาสตรยุ์คกลางที่มี

ความจริญรุ่งเรืองมาจนถงึ

ปจัจบุนัน้ี2  อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถกูสรา้งขึ้นในแบบโกธิคยุคดัง้เดมิ ซึง่ปจัจบุนัเมอืงบรูจสไ์ด ้

กลายเป็นเมอืงหลวงทางการพาณิชยแ์ละวฒันธรรมเมอืงหน่ึงของยุโรป นอกจากน้ีแลว้บรูจสย์งัมคีวาม

โดดเด่นในดา้นของผงัเมอืง ที่ทางตอนเหนือของเมอืงมลีาํนํา้ที่ใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ทาํใหบ้รูชเป็น

ที่รูจ้กักนัในชื่อ2 “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นัน่เอง 

เที่ยง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) (101 กม.) ประเทศเบลเยี่ยม พกัผ่อนสบายบนรถ

ตลอดการเดนิทาง….. 
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นาํท่าน ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ี่มดีา้นบนเป็นหอ้ง

จดัเลี้ยงและรา้นอาหาร 

 นาํท่าน ชมจตัุรสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลางเมอืงที่งดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัุรสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้

และรา้นขายของที่ระลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นนํา้พ)ุ 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่หา้ของการเดินทาง   บรสัเซล – ปารีส     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดนิทางต่อสู่ มหานครปารีส (PARIS) (308 กม.)  เมอืงที่แมก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสที่อาศยัอยู่

นอกเมอืงหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กลา่ววา่ ตราบใดที่มลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ดเ้หน็มหานคร

ปารีส ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่อาราม และบา้นเรือนรา้น

ขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารีส  

เที่ยง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงปารีส มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ชมมหาวหิารนอทเทรอดาม (NOTRE 

DAME CATHEDRAL) ที่เป็นตวัอย่างผลงานดา้นสถาปตัยกรรมแบบกอธิค ที่วเิศษสุดไมว่า่จะมองจาก

มมุไหนๆ  ชมย่านนกัศึกษาศิลปิน ย่านการคา้ โอเปร่าเฮา้ส ์ถา่ยรูปคู่กบั ประตูชยั (ARC DE 

TRIOMPHE) ของพระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทริออม ชมหอไอเฟล (EIFFEL 

TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารีส  เลศิหรู อลงัการ โร

แมนติค มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครง

เหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่

มตีน้ไมเ้รียงรายท ัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดนิเลน่ ตน้แบบถนน
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ราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) จตัุรสัแห่งความสามคัคี โบสถ์

แมดดแิลน ที่สรา้งแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลคิ สถานที่เก็บพระศพของนโปเลยีน ถา่ยรูปคู่กบัปิรามดิ

แกว้ หนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์

นาํท่าน ลอ่งเรือแมน่ํา้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท์่ามกลางแสง  ส ีและสถาปตัยกรรม  

สถานที่ราชการ และอาคารอนัสาํคญัของปารีส ซึง่ต่าง

รกัษค์วามงดงาม คลาสลคิ ไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่าประทบัใจ 

 อสิระชอ้ปป้ิง...ถนนแฟชัน่ชองซเิลเซย ์(Champ Elysees) 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั เช่น Louis 

Vuitton, Chanel, Rolex ฯลฯ   

 ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, 

ชาแนล, เฟนดกิ,  

นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพอ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ที่พกั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่หกของการเดินทาง   ปารีส – สนามบินเมืองปารีส  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่กรุงปารีส เพือ่เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

10.45 น  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) เที่ยวบนิที ่GF018/GF152 
  

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   บาหเ์รน – ประเทศไทย    

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิบาหเ์รน : 1905-2225 *.*.*. 

08.55 น  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

************************************** 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าใช้จ่าย   

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

27 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์60 39,999.- 38,999.- 9,500.- 
** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนั 

และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายื่นวซ่ีา ** 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็น

ผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่

เกินท่านละ 200,000.- บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

5. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ท่านละ 3,000.- บาท 

6. ค่าทปิคนขบัรถ 10 ยูโร / ท่าน  

7. ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยูโร /  ท่าน 
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เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียมการ  

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  
 

หมายเหตุ  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ 

ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 

**ลูกคา้โชวต์วัทกุโปรแกรม** 
เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก

หมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า 

(สาํหรบัทา่นทีมี่พาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพือ่อา้งอิงกบัทาง

สถานทูต) 
- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจบุนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่

คมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร์ 
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(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง ) 
- สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชน อย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสติูบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี  
- สาํเนาทะเบียนสมรส  
- สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนนามสกุล  (ถา้มี)  
- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่นั้น พรอ้ม สาํเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 3 

เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบนั)  
หลกัฐานการทาํงาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั้น ) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้ าหยุด  
พรอ้มประทบัตราของบรษิัท 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ สาํเนา

บตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั  
เด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 

หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้ง

มีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร 
กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดา

และมารดา) และบิดาหรอืมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  
• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามี

ก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 
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                                     ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความ

เหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนสว่นใหญ่ 

เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจ

ผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน 4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูก ปฏเิสธ

การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนั การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 


	บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมืองใหญ่ริมแม่น้ำไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อมีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม...
	จากนั้นนำท่าน ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (cologne cathedral) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632...
	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง


