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เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยี่ยม-ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื 
เดินทางโดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)  

แฟรงเฟิรท์ –  โคโลญจน์ – โวเลนดมั – หมู่บา้นกงัหนัลม(ซานสคาน) 

บรูดจม์รดกโลก – บรสัเซล 

อมัสเตอรด์มั – สวนสวนเคอเค่นฮอฟ ลอ่งเรือหลงัคากระจก 

เย่ียมชมโรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง – ปารีส 
 

กาํหนดการเดินทาง : 11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 
  

วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – แฟรงเฟิรท์       

18.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที่น ัง่ก่อน

ขึ้นเครื่อง 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงเฟิรท์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK373/EK043 
  

วนัที่สองของการเดินทาง  แฟรงเฟิรท์  – ไฮเดลเบิรก์ – โคโลญจน์        

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ : 0050+1-0355 *.*.*. 

08.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงแฟรงเฟิรท์ ประเทศเยอรมนี ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ย

แลว้เชิญท่านเดนิทางต่อโดย ...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงแฟรงเฟิรท์ (FRANKFURT) ประเทศ

เยอรมนี ศูนยก์ลางเศรษฐกิจการเงนิ การธนาคาร ใหท้่านไดถ้า่ยรูป บริเวณย่านเมอืงเก่า อาคารโรเมอร์

, โบสถเ์ซน็ตป์อลด ์และอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั…. 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) (88.7 กม.) 43รฐับาเดนิ-เวอืรท์เทมแบรก์43 

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

เมอืงพระราชสมภพของลน้เกลา้รชักาลที่ 8  

นาํท่านผ่านชมปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แมน่ํา้เนคการ ์ซึง่ถอืเป็นปราสาทขนาดใหญ่

ที่สรา้งขึ้นเมือ่ราวปี ค.ศ.1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส ์ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

ไรน ์มศูีนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็นแหลง่ผลตินํา้หอมออดโิคโลญจน ์

4711 อนัลอืชื่อมมีหาวหิารขนาดใหญ่อลงัการที่สุดในยุโรปเรียกกนัวา่ เคิลน์โดม และมเีทศกาลคานิวาล

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

จนถงึประมาณเดอืนกุมภาพนัธม์กีารแสดงดนตร ีวงโยธวาทติ การประกวดเตน้ราํของชุมชนต่างๆ การ

แต่งกายแบบแฟนซ ีขบวนแห่การดื่มกิน ดงึดูดนกัท่องเที่ยวไดจ้ากทกุสารทศิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สามของการเดินทาง   โคโลญจน์ – โวเลนดมั –  ซานสคาน – อมัสเตอรด์มั      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

1จากนัน้นาํท่าน ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์1(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์หง่เมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิก0ในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็น

ที่เก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจอุฐัขิองกษตัริย ์0เป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ 

ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จ

สมบูรณใ์นปี 1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที่ 5 

ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนั

คร ัง้แรกในปี 1897 และที่มหาวหิารแห่งน้ีที่แมใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใต ้

และขา้งๆมหาวหิารทาํใหท้ราบวา่ชีวติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหา

วหิารแห่งน้ีเลย0… 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงโวเลนดมั (VOLENDAM) (275 กม.)  หรือบางคร ัง้มกัถกูเรียกวา่ "ไขม่กุ

แห่งซุยเดอรเ์ซ" (THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ท่านจะไดส้มัผสัจริงๆ กบัพื้นที่ที่ต ํา่กวา่นํา้ทะเล ใหท้่านไดถ้า่ยรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ...  

  นาํทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้า่ยรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

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

บา่ย  จากนัน้เดนิทางสู่  กรุงอมัสเตอรด์มั (18AMSTERDAM) (31.1 กม.)  ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรือ

ประเทศที่แผ่นดนิตํา่ ซึง่พื้นดนิตํา่กวา่ระดบันํา้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขือ่นกัน้นํา้ต ัง้แต่สมยั

โบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกวา่ 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ี

แบง่แยกออกจากกนัโดยคลองที่มคีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหวา่งคลองมากกวา่ 

1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปจัจบุนัวา่ เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

นาํท่าน ลอ่งเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะได ้

สมัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด  

...ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบริเวณ

ย่านดมัสแควร ์ถา่ยรูปกบัพระราชวงัเก่า และอนุสาวรียท์หารหาญ… 

ถนนเรดไรทด์สีทริค 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั  MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่สี่ของการเดินทาง    อมัสเตอรด์มั – บรูจส ์– บรสัเซล     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไมท้วิลปิ) หน่ึงปีจะจดัหน่ึงคร ัง้ (สวนจะเปิดเฉพาะ 20 ม.ีค. 

– 20 พ.ค. เท่านัน้ ) เดนิทางไมต่รงกบัช่วงเวลาน้ีก็จะมเีวลาเพิม่ชอ้ปป้ิงในอมัสเตอรด์มั 

  

 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืง43บรูจส ์(BRUGGE หรือ BRUGES) (266 กม.)  เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ 

West Flanders ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
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ของประเทศเบลเยยีม ซึง่ไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงประวตัิศาสตรยุ์คกลางที่มคีวามจริญรุ่งเรืองมาจนถงึปจัจบุนั

น้ี2  อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถกูสรา้งขึ้นในแบบโกธิคยุคดัง้เดมิ ซึง่ปจัจบุนัเมอืงบรูจสไ์ดก้ลายเป็น

เมอืงหลวงทางการพาณิชยแ์ละวฒันธรรมเมอืงหน่ึงของยุโรป นอกจากน้ีแลว้บรูจสย์งัมคีวามโดดเด่นใน

ดา้นของผงัเมอืง ที่ทางตอนเหนือของเมอืงมลีาํนํา้ที่ใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ทาํใหบ้รูชเป็นที่รูจ้กักนั

ในชื่อ2 “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นัน่เอง 

  นาํทา่นออกเดนิทางสู่  เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) (101 กม.) ประเทศเบลเยี่ยม พกัผ่อนสบายบนรถ

ตลอดการเดนิทาง….. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั  RAMDA BRUSSELS HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่หา้ของการเดินทาง    บรสัเซล – ปารีส     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นาํท่าน ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ี่มดีา้นบนเป็นหอ้ง

จดัเลี้ยงและรา้นอาหาร 

 นาํท่าน ชมจตัุรสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลางเมอืงที่งดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัุรสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้

และรา้นขายของที่ระลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นนํา้พ)ุ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) (308 กม.)  เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศสโดยรถโคช้ นคร

ซึง่ไดร้บัการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชัน่ของ  
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 นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือบาตามซู เพือ่ลอ่งเรือชมสถานที่สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงริมสองฝัง่แมน่ํา้แซน ผ่าน

ชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บั

การอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างดตีลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่

ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีสชื่อวา่เป็นนครที่มคีวามงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีที่นํา้ในแมน่ํา้

แซนขึ้นสูงกวา่ปกติหรือมเีหตุการณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ํา้แซนอาจจะ

ไมส่ามารถดาํเนินการได)้ 

คํา่ รบัประทานอาหารกลางคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า  
  

วนัที่หกของการเดินทาง    ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัที่ไดร้บัการยกย่องวา่

ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความ

งดงามของหอ้งต่างๆ ที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้

ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง

สงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงั

แห่งน้ี เชิญท่านอสิระถา่ยรูปเป็นที่ระลกึบริเวณดา้นหนา้อุทยานอนัร่มรื่นและหลากหลายดว้ยพนัธุไ์ม ้

ดอกไมป้ระดบัสสีนัสวยงาม…  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง รา้นปลอดภาษ ีเพือ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถกูอาทเิช่น 

เครื่องสาํอาง, นํา้หอม, เครื่องประดบั, กระเป๋าหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ มากมาย รวมท ัง้เสื้อผา้แบรนด์

เนมจากฝรัง่เศส ณ หา้งลาฟาแยสต ์

...อสิระชอ้ปป้ิง...ถนนแฟชัน่ชองซเิลเซย ์(CHAMP ELYSEES) ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชื่อดงั เช่น Louis Vuitton, Chanel, Rolex ฯลฯ   

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ที่พกั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วนัที่เจด็ของการเดินทาง    ปารีส – สนามบินเมืองปารีส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ จตัุรสัทรอคาเดโร เชิญถา่ยภาพดา้นหนา้ หอไอเฟิล เป็นที่ระลกึ

จากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุที่สวยที่สุดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนชมความ

ยิ่งใหญ่ของประตูชยัสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรติแด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชม

บริเวณลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานที่ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 

และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

21.50 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK073/EK418  
  

วนัที่แปดของการเดินทาง   ดูไบ – ประเทศไทย    

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ : 06.30+1-08.50 *.*.*. 

18.10 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

****************** 
หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

อตัราค่าใช้จ่าย   

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 69,999.- 68,999.- 9,500.- 
** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนั 
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และ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายื่นวซ่ีา ** 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้ (ชัน้ธุรกิจเพิม่ท่านละประมาณ 90,000 บาท) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม 

อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ ทางบริษทัฯ ขอเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

7. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์ 

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ

ไม่เกินท่านละ 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. ค่าทปิคนขบัรถ 12 ยูโร / ท่าน  

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยูโร /  ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียมการ  

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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• 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 สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 

**ลูกคา้โชวต์วัทกุโปรแกรม** 

เอกสารในการใชย้ื่นวซ่ีา : 

- หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) ที่มอีายุใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง หากหมดอายุกรุณานาํไปต่อ

อายุก่อนนาํส่ง และแผ่นติดวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (สาํหรบัท่านที่มพีาสปอรต์เลม่เก่า ขอความกรุณา 

แนบมาดว้ย เพือ่อา้งองิกบัทางสถานทูต เฉพาะท่านที่มวีซีา่เชงเกน้ เท่านัน้) 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงปจัจบุนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมสีขีาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดัหา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมเีงา หา้มถา่ยรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถา่ยไมเ่กิน 6 

เดอืน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไมพ่จิารณารูปที่ถา่ยเอง ) 
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- สาํเนาทะเบยีนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- สาํเนาใบสูติบตัรกรณีที่เดก็ที่มอีายุตํา่กวา่ 20 ปี  

- สาํเนาทะเบยีนสมรส  

- สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ )  

- สาํเนาใบเปลีย่นชื่อและเปลีย่นนามสกุล  (ถา้มี)  

- หลกัฐานการเงนิ  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มสาํเนาถ่ายจากสมดุเงนิฝากสว่นตวัยอ้นหลงั 3 

เดือน พรอ้มหนา้บญัชีหนา้แรก (หากมกีารต่อเลม่ กรุณาสาํเนาหนา้แรกของเลม่ที่ต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงนิฝาก

เป็นปจัจบุนั)  

หลกัฐานการทํางาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น ) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษทั ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิใหล้าหยุด  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัร

ขา้ราชการเกษยีณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนที่มชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม 

ทัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั  

เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา หรือ

หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา หรือถา้เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากท ัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร 
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กบัผูท้ี่บุตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํที่สาํนกังานเขตที่ทาํเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดา

และมารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่รบัยื่นวซ่ีา 

กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ)  (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรือของสามก็ี

ได ้ในกรณีที่ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มกบัเขยีนชื่อ-นามสกุล วนัเดอืนปีเกิด ของสาม ีและบุตร ที่มดีว้ยกนั) 
 

                                     ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอุบติัเหตุ

หรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํ

ประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎิ

เสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้

เดนิทาง ไมป่ฎบิติัตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่

คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนสว่นใหญ่ 

เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ 

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์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)  
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- 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 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 


	บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมืองใหญ่ริมแม่น้ำไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อมีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม...
	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

	อัตราค่าใช้จ่าย

