
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วือซบวรก - โรเธนเบิรก - อูลม - ปราสาทนอยชวานสไตน - ยอดเขาซุกสปริทซ  

เรเกนิสบวรค - เดรสเดน - กอรลิทซ - เบอรลิน - เควดลินบวรก - กอสลาร 

ลุมแมน้ําโมเซล - คอเคม - เบิรนคาสเทล-ครูส – แฟรงคเฟรต - ชอปปงแฟรงคเฟรต 

ลองเรือแมน้ําโมเซล ทานอาหารพืน้เมืองตนตํารับรสเลิศ 

เสนทางที่เลือกสรรเมืองสวย นารัก และไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก                                                 

ออกเดินทางวันที ่

18-28 ต.ค. 2561 2562 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา) 



 
จุดเดนของรายการเดินทาง 

เขาชมภายในพระราชวังวือซบวรก และเขตเมืองเกา(มรดกโลก) – พักในเขตเมืองเกาโรเธนเบิรก – 

เขาชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน – นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปตซ - เมืองเรเกินสบวรค 

มรดกโลก แหงแควนบาวาเรีย  เบอรลินเมืองหลวง ของ สหพันธรัฐเยอรมัน - เมืองกอรลิทซ ยอนเวลาหา

อดีต ที่ใชถายทําภาพยนตรยอนยุคมากที่สุด เควดลินบวรก เมืองมรดกโลก - เที่ยวชมเมืองกอสลาร เมือง

มรดกโลก ที่มีเอกลักษณไมเหมือนเมืองอื่นๆ  

  มหาวิหาร แหง เมืองโคโลญจน มรดกโลก - ลองเรือแมน้ําโมเซล และชมเมืองแสนสวยริมแมน้ํา  

 อาหารพื้นเมืองคุณภาพดี และอาหารเอเชียรสเลิศ 

วันที1่  กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต  
20.30 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารตางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร D สาย

การบินไทยโดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก กอนขึ้นเครื่อง 
23.45 ออกเดินทางสูนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 
วันที2่ แฟรงคเฟรต – เขาชมพระราชวงัวือซบวรก - วือซบวรก – พักเมืองเกา

โรเธนเบริก 
06.00 เดินทางถึงนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว   

 นําทานออกเดินทางสูเมืองวือซบวรก (Wurzburg) (ระยะทาง 110 ก.ม.)  เปนเมืองแหงการศึกษา

ที่สําคัญ มีมหาวิทยาลัยวือซบวรก ที่โดงดัง ตัว
เมืองตั้งอยูในทําเลที่สวยงาม ในลุมน้ําเมน 
โดยมีปอมปราการยุคกลาง Marienberg สราง
ขึ้นในบริเวณชุมชนยุคสําริด (Bronze Age) 
แมวาตัวเมืองจะผานการรสูรบที่รุนแรงในชวง
สงครามโลกครั้ งที่ สองทํ าให เมืองเก าถูก
ทําลายไปบางสวนแตก็มีการสรางขึ้นมาใหม
เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังเปนศูนยวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ และมีงานกิจกรรม เทศกาลที่
สําคัญของชาวเยอรมัน นําทานเขาชมภายใน

พระราชวัง เดอะ วือซบวรก เรซิเดนท (The 

Würzburg Residenz)ที่ เค ย เป นพ ระราชวั งที่

สวยงามของเจาชายบิชอป (Prince-Bishop 
Johann Philipp Franz von Schönborn) เป น
พระราชวังสไตล บาโรกที่สวยงามที่สุดแหง
หนึ่งในประเทศเยอรมนี และในยุโรป ไดรับ
การจะทะเบียนเปนมรดกโลก (Unesco World 
Heritage) สรางขึ้นเมื่อในป ค.ศ. 1719-44 
ลักษณะเดนที่สุดของมันคือหองโถงบันไดอนุสาวรียที่งดงามพรอมกับภาพปูนเปยกขนาดใหญโดย



 
ศิลปนชาวสเปนชื่อ โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล, ในบริเวณหองโถงสีขาว (The White Hall) จะมีงาน
ปูนปนแบบรอคโคโคตกแตงอยางโออา นอกจากนี้ยังมีหองอิมพีเรียล ฮอลล (Imperial Hall) หองโถง
กระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถประจําวังที่สวยงาม มีคอลเลกชั่นที่ยอดเยี่ยมของโบราณวัตถุ
และ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกทานเดินเลนชมตัวเมืองเกา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง “โรเธนเบิรก”Rothenburg(60กม.) เมืองโรเธนเบิรกหรือชื่อ

เต็มวา โรเทินบวรค อ็อพ แดร 

เท าเบอร  (Rothenburg ob der 
Tauber) เปนเมืองปราการ ที่ตั้ง

อยู บนแมน้ําเทาเบอร เขตเมือง

เกาสรางขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่ง

ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี
จนถึงปจจุบัน เมืองแหงนี้ยังตั้งอยู
บนถนนสายโรแมนติกซึ่ งเปน
เสนทางทองเที่ยวยอดนิยมมาก

ที่สุด ในตอนใตของรัฐบาวาเรีย 

ในอดีตโรเทินเบิรก เคยมีฐานะเปนเมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง เมืองนี้
เคยเปนหนึ่งในเมืองใหญที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกดวย นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก 
อิสระทุกทาน เดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการ อาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาว

เยอรมัน 

พักที่:  Golden Hirsch Hotel หรือระดับใกลเคียง 

วันที่3 โรเธนเบิรก – อูลม – ชมเมือง – ชวานเกา  

 เขาชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน – การมิซพาเทน เคียรเคน   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นํ าท าน ออกเดิ น ทางสู

เมื อ งช วาน เก า  (1 1 8 
ก.ม .) โดยใช เสนทางโร
แ ม น ติ ก  The Romantic 
Road (World Heritage 
Route)  ที่ มี ชื่ อ เสีย งของ
แควน บาวาเรีย ผานชม
เมืองเล็กๆ ที่นารักระหวาง
ทาง ทานจะเห็นปราสาท
เล็กๆ ตามเนินเขา ของเจา



 
เมืองตั้งแตยุคขุนนาง ที่ยังคงอยู

จนทุกวันนี้  แวะเที่ยวชมเมือง
อูลม   ตั้ งอยู ในรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก อยูทางตอนใต
ของประเทศเยอรมนี ริมฝงแมน้ํา
ดานูบ ชมมหาวิหารวิหารอูลม
เมอร มืนสเตอร (Ulm Münster) 
ที่มีชื่อเสียง ถือวาเปนโบสถที่สูง
ที่สุดในโลกวัดไดวามีความสูงถึง 
161.53 เมตร เมืองอูลมยังเปน
เมืองที่สําคัญระดับโลกเนื่องจาก
ปนเมืองเกิดของอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) นักฟสิกสชาวเยอรมัน-ยิว ชื่อกองโลก เจาของ
ผลงานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป  (General theory of relativity) ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
เมืองชวานเกา เมืองเชิงเขาที่นารัก นําทานนั่งรถมินิบัสขึ้นสูเนินเขาที่ตั้งปราสาท นําทานเดินชม

สะพานมาเรีย บริดจ (Marie Bridge) จุดชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน ที่สวยที่สุด  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตลบาวาเรีย

เยอรมัน พรอมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได  

บาย นําทานเขาชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน” ที่ตกแตงไวอยางอลังการ ปราสาทนี้ถูก

สรางขึ้นดวยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแตป 1868 ถึงป 1892 ชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หอง
บรรทม, หองฮอลลที่ ใชในการ
แสด งโอ เป ร าและคอน เสิ ร ต 
แมกระทั่ งราชาการตู นอย าง  
“วอลทดิสนีย” ยังไดจําลอง
แ บ บ ป ราส าท แ ห งนี้ ไป เป น
ป ร า ส า ท ใน เท พ นิ ย า ย  อั น
เปรียบเสมือนสัญลักษณของสวน
สนุกดิสนีย แลนด  (ในกรณี ที่
อากาศไมเอื้ออํานวย รถมินิบัส
อาจงดใหบริการ บริษัทขอสงวน
สิ ท ธิ์ ใน ก ารนํ าท าน เดิ น ขึ้ น
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle)  สมควรแกเวลานําคณะลงจากปราสาท 
นําทานออกเดินทางสูเมืองการมิช พาเทน เคียรเชน (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเปนที่ตั้งของลาน
สกี ในชวงฤดูหนาว นําทานเดินเลนเที่ยวชมเมืองอันสวยงามแหงนี ้

ค่ํา บริการ อาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

พักที่:  Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen / หรือระดับใกลเคียง 

 



 
วันที่4 การมิซพาเทน เคียรเคน – นั่งกระเชาสูยอดเขาซุกสปตซเรเกินสบวรค

(มรดกโลก) 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางสูสถานีกระเชา นําทานขึ้นชมยอดเขาซุกสปตซ (Zugspitze Mt.) ซึ่งเปน

ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางทาง ถึงยอดเขาอิสระทุกทาน
สนุกสนานกับลานหิมะบนยอดเขา 
สามารถมองเห็น  ธารน้ํ าแข็ง และ
มองเห็นมุมกวางไดรอบ 360 องศาชม
ยอดเขา 400 ยอดจากทั้ งสี่ประเทศ 
เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาล ี
สนุกสนานไปกับกิจกรรมพรอมความ
ส ะด วก ส บ าย ของอ าค ารต อน รั บ
นักทองเที่ยว เลือกซื้อสินคาที่ระลึกหรือ
เก็บภาพความประทับใจนี้อยางเต็มที่ 
ทานสามารถเก็บภาพไมกางเขนสีทอง
สัญลักษณของเขาซุกสปตซ และใชเปนแบงเขตระหวางประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยกอน 
ทานตองถอืพาสปอสต เพื่อโชวเจาหนาที่ในการข้ึนเที่ยวชมยอดเขาแหงน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองเรเกินสบวรค (Regensburg) เมืองมรดกโลก (Unesco World 

Herritage) เปนเมืองทางใตตะวันออกของประเทศเยอรมนี เปนจุดกันของแมน้ําสามสาย คือ แมน้ํา
ดานูบ แมน้ํานาบ และแมน้ําเรเกิน เร
เกินสบวรค เปนเมืองใหญเปนอันดับ 
4 ของรัฐบาวาเรีย  เป น เมื อ งเป น
ศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของบาวาเรียตะวันออก 
ศูนยกลางของเมืองเกา ตั้งอยูบนแมน้ํา
ดานูป มีอาคารเกาแกและสวยงามใน
สไตลตางๆ มีความสําคัญทางการเมือง
ศาสนาและเศรษฐกิจตั้งแตศตวรรษที่ 
9 อิสระทุกท านเดินเลนชมเมืองที่
นารักและสวยงามแหงนี้ ทานจะเห็น
ยอดแหลมของโบสถเซนตปเตอร เกาแกในสไตลโกธิค นําทานเก็บภาพศาลาวาการเมืองหลังเกาที่
สวยงาม สรางขึ้นในคริสตวรรษที่ 14 นําทานเดินขามแมน้ําดานูปเก็บภาพความสวยงามของสะพาน
หิน (Old Stone Bridge) อันเกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งเสมือนเปนสัญลักษณของเมืองเกา  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Mercure Hotel Regensburg / หรือระดับใกลเคียง 



 
วันที5่  เรเกินสบวรค – เดรสเดน – ชมเมืองเกา – กอรลิทซ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูเมืองที่สวยงามอีกเมือง “เดรสเดน” (280 ก.ม.) นครหลวงแหงแควนแซก

โซนี่ ซึ่งเปนเมืองที่เคยรุงเรืองและ
ร่ํารวยมากที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 
รวมทั้ งศิ ลปะวัฒ นธรรมและ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ที่ ส ว ย ง า ม
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจน
ไดรับฉายาวา “นครฟลอเรนซ

แหงลุมแมน้ําเอลเบ” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมความสวยงามของสถานที่สําคัญตางๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดด

เดนของ “เดอะเเซมเพอรโอเปรา

เฮาท” โรงอุปรากรประจําเมืองสราง

เสร็จในป  ค .ศ .1878โดยเซมเพอรใน
สไตลอิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังนี้มีความ
โด ด เด น อ ย า ง เท า เที ย ม กั น ทั้ งด า น
สถาปตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคาร
ออกแบบไดสวยงามสมสวน เปนที่จัดแสดง
ดนตรี และอุปรากรในโอกาสสําคัญๆ เขา
ชมสวนแสนสวย“ เดอะสวิงเกอร ” 
(Zwinger) นําทานเดินชมวิวความสวยงาม
ของแม น้ํ า เอล เบ  ใน บ ริ เวณ  Brühlsche 
Terrasse สัมผัสบรรยากาศที่รมรื่นของพรรณไมและรานกาแฟนารักๆ ไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางสูเมืองกอรลิทซ (Görlitz) 

ค่ํา บริการ อาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักที่:  Parkhotel Görlitz / หรือระดับใกลเคียง 

 

วันที6่ กอรลิทซ – ชมเมือง – เบอรลิน(มรดกโลก) 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนําทานชมเมืองกอรลิทซ 

( Gorlitz) เ มื อ ง ที่ ผ ส ม ผ ส า น

วัฒ น ธ รรม เย อรมั น  โป แ ลน ด 
และเชคฯ เนื่องจากเปนเมืองที่ อยู
ติดพรมแดนและเปนเสนทางผานใน
การคาขายของทั้งสาม ประเทศมา



 
ตั้งแตสมัยโบราณ มีแมน้ําเนสส ไหลผานกลางเมือง (Neisse) และมีทะเลสาบเบอรซโดรเฟอร 
(Berzdorfer See) อยูติดตัวเมืองเขตเมืองเกาเสมือนถูกสตาฟมาเปนพันป ทานจะรูสึกเหมือนเดินเขา
สูยุคกลางของยุโรปอยางแทจริง ถึงขนาดไดรับเลือกจากฮอลลิวูด ใชในการถายทําภาพยนตรหลายๆ
เรื่อง อาทิเชน The Budapest Hotel ที่ ใชหางสรรพสินคากอรลิทซ (Görlitz Department Store) 
อาคารสไตลอารทนูโว ที่ตั้งอยูกลางเมือง ถายทําภาพยนตรเรื่องนี้ รวมถึงเขตเมืองเกาที่มีมนตขลัง 
จนทานตองหลงเสนห ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูกรุงเบอรลิน (200 ก.ม.)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

 นําทานชมความสวยงามของ 2 ฝงนครเบอรลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกําแพง
เบอรลินอดีตแหงการแบงแยกที่
ปจจุบันเหลือเพียงไมกี่กิโลเมตร 
เพื่อเก็บไวเปนอนุสรณใหกับคนรุน

หลัง ชมเช็คพอยส  ชารลี  จุด

ต ร ว จ ค น เข า -อ อ ก  ใน ส มั ย
ส งค ราม เย็ น  ระห ว า ง  2  ฝ ง
เบอรลิน จากนั้นนําทานเดินทางสู
ฝงเบอรลินตกวันตกเขาสูยานคูดัม 
เป น ย าน ที่ คึ ก คั กที่ สุ ด ใน กรรุ ง
เบอรลิน เต็มไปดวยหางสรรพสินคา 
และรานแบรนดเนมมากมาย รวมทั้งรานของที่ระลึก อิสระทุกทานเดินเลนตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร/นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่:  Hotel Novotel Berlin Mitte / หรือระดับใกลเคียง 

 
 

วันที7่  เบอรลิน – ชมเมือง – เควดลินบวรก(มรดกโลก) 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานผานชมพระราชวัง “ชาล็อตเทนเบิรก” อันสวยงาม เดิมเปนที่ประทับฤดูรอนใน

สมเด็จพระราชินีโซเฟยชาล็อต ชม “โบสถไกเซอรวิล เฮม เกต คนิสเคิรช” หรือ “เมโม

เรียลเชิรช” ที่ยังคงรองรอย
ความเสียหายจากสงครามโลก

ครั้ งที่  2  แวะถ ายภาพคู กั บ 
“ประตูชัย บราเดนเบิรก” 
สั ญ ลั ก ษ ณ ข อ ง เย อ ร มั น ฝ ง
ตะวันออก “ถนนอุนเทอร ลิน

เดน” ที่เปรียบไดกับชองปเอ

ลิ เซ แห งป ารีส  “ย าน เขต

เมืองเกา” ชม “อนุสาวรีย



 
แหงชัยชนะ” Berlin มีความสูง 67 เมตร สรางในป ค.ศ.1873 แวะเก็บภาพอาคารไรชสทาค 
(Reichstagsgebäude) เปนสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรในกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนีสรางข้ึนใน
สมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเปนประชุมของรัฐสภาเยอรมัน(ไรชสทาค) อาคารนี้เริ่มใชงานในปค.ศ. 
1894 จนกระทั่งถูกวางเพลิงในป ค.ศ.1933 สรางความเสียหายอยางมากแกอาคารนี้ทําใหมันถูก
ปลอยทิ้งรางกวาสี่ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในป ค.ศ. 1990 ก็มีการบูรณะอาคารนี้
โดยสถาปนิกนอรมัน ฟอสเตอร การบูรณะเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1999 และถูกใชเปนอาคารรัฐสภา
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาต้ังแตบัดน้ัน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสูเมือง เควดลินบวรก (Quedlinburg) เมืองมรดกโลก (Unesco World Heritage) 

(211 ก.ม.) ตั้งอยูในเขตซัคเซน-อันฮัลท ประเทศเยอรมนี และเคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของชน
ชาติเยอรมัน มาตั้งแต ค.ศ.919 
ที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
สถาป ตยกรรมแบบ โรมั น  มี
อ าค ารลั ก ษ ณ ะก รอ บ ไม ซุ ง 
( Timber-framed) ที่ มี ค ว า ม
สวยงามมากกวา 1,300 หลัง 
เมื อ ง เค ว ด ลิ น บ ว ร ก ได ขึ้ น
ทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่ อป  
1 9 9 4  ชม จั ตุ รั ส ก ลางเมื อ ง 
(Marktplatz หรือ Market Place) 
และเปนที่ตั้งของศาลาวาการเมือง (Rathaus) ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในอาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเควด
ลินบวรก ชมโบสถวิทยาลัยแหงเซนตแซรวาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถที่เปน
หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปตยกรรมโรมาเนสก โดยบริเวณใตถุนโบสถถูกใชเปนสถานที่สําหรับ
ฝงศพของกษัตริย  Heinrich I และพระชายาของพระองค ชม โบสถเซนตนิโคไล (St. Nicholas 
Church) หรือที่รูจักกันในทองถิ่นวา "คริสตจักรคนเลี้ยงแกะ" ถือวาเปนอีกหนึ่งคริสตจักรที่มีความ
งดงามและยิ่งใหญมากแหงหนึ่ง โดยตัวโบสถประกอบไปดวยสองอาคารขนาดใหญ สรางข้ึนในสไตล
ฮอลล ภายในโบสถมีแทนบูชาแบบบาร็อค 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูสเตกเนื้อรสเลิศ พรอมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได 

(ทานใดไมทานเนื้อกรุณาแจงเจาหนาที่ฝายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเปนสเตกหมูหรือปลาแซ

ลมอลแทน) 

พักที่:  Wyndham Garden Quedlinburg Stadtschloss Hotel หรือระดับใกลเคียง 

วันที่8  เควดลินบวรก – กอสลาร(มรดกโลก) – โคโลญจน(มรดกโลก) 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  



 
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองกอสลาร (Goslar)เมืองมรดกโลก(Unesco World Heritage) ตัว

เมืองตั้งอยูในแควนโลวเวอร แซคโซนี ร่ํารวยจากการทําเหมืองแร ตั้งแตป ค.ศ.968 ที่มีการพบแร
เงินเปนครั้งแรกเมื่อจักรพรรดิออโต 
มหาราชออกลาสัตว มาในบรเวณนี้ 
และพบแหลงแรโดยไมตั้งใจ แรที่พบ
ในบริเวณนี้มีแรสังกะสี (Zinc) ตะกั่ว
( lead) ท อ ง แ ด ง ( Copper) ท อ ง 
(Gold) และแรเงิน  (Silver) และได
ดําเนินงานเหมืองแรมาถึ งป  ค .ศ.
1988 ตัวเมืองเกาตั้งอยูเชิงเขาฮารซ 
( Harz)  มี แ น ว ป า ไ ม ล อ ม ร อ บ 
บานเรือนสวนใหญใชหินกะเทาะมา
ตกแตงรอบๆตัวอาคาร จนกลายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของเมืองนารักแหงนี้ นําทานออกเดินทางสู
เมืองโคโลญจน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสูเมืองโคโลจญน นําทาน “มหาวิหารแหงโคโลญจน” (มรดกโลก) (Unesco 

World Heritage 1996) สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิมขนานแท ที่
มีความสูงถึง 157.38 เมตรสรางขึ้น
ในป ค.ศ.1248 ใชเวลาสรางยาวนาน
มาราธอน 632 ป เมื่อเขาดานในทาน
จะเห็นภาพกระจกสีที่สวยงาม ภายใน
วิหารเปนสถานที่เก็บหีบสามกษัตริย 
(Shrine of the Three Kings) เปนหีบ
วัตถุมงคลที่เชื่อกันวาเปนหีบที่บรรจุ
กระดูกของโหราจารยหรือที่บางครั้ง
เรียกกันวา “สามกษัตริย” หรือ 
“สามนักปราชญ” หีบดังกลาวเปนหีบปดทองขนาดใหญที่ตกแตงเปนทรงโลงศพสามโลงซอนกัน 
“หีบสามกษัตริย” ที่ในปจจุบันตั้งอยูหลังแทนบูชาเอกภายในมหาวิหารโคโลญจน ถือกันวาเปน
งานฝมือชิ้นเอกของศิลปะโมซันและเปนหีบวัตถุมงคลที่ใหญที่สุดในโลกตะวันตก ทานสามารถเดินขึ้น
บันได 533 ขั้นขึ้นสูจุดสูดของตัวโบสถ ชมวิวความสวยงามตัวเมืองโคโลญจนโดยรอบ จากนั้นทาน
สามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกาโคโลญจน พรอมชอปปงสินคาพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ําหอม
โคโลญจน4711 ตลอดจนสินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก 

พักที่:  NH Hotel Koln / หรือระดับใกลเคียง 

วันที9่ โคโลญจน – ทรีส คารเดน – ลองเรือแมน้ําโมเซล – คอเคม  

 เบิรนคาสเทล ครูส – แฟรงคเฟรต 



 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  

\ จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองทรีส-คารเทน (Treis-Karden) (120 ก.ม.) ตั้งอยูในบริเวณลุม
แมน้ําโมเซล (Moselle Valley) แมน้ําโมเซล มีตนกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส ไหลผานเมืองนอยใหญ
ในประเทศลักเซมเบิรก และมาบรรจบกับ
แมน้ํ า ไรน  ใน เมื องโคเบลนซ  ประเทศ

เยอรมน ีนําทานลงเรือลองชมความงาม

ของสองฝงแมน้ําโมเซล สูเมือง ค็อกเคม 

“Cochem” เมืองเล็กๆ นารัก ที่ตั้งอยู
ในหุบ เขา แห งแควนไรนแลนด  ฟาลซ 
(Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู ริมฝงแมน้ํา 
มีปราสาทไรชสบวรก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตลนีโอโกธิค ตั้งตระหงานอยู
บนเนินเขา ริมแมน้ําโมเซล เปนปอมปราสาทเกาแกอายุนับพันป ใหทานไดเดินเลนชมเขตเมืองเกา
ตามอัธยาศัย   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองเบิรนคาสเทล-ครูส (Bernkastel-Kues) (57 ก.ม.) เมืองปอม

ปราการริมฝงแมน้ําโมเซลที่เกาแก และสุด
แสนคลาสสิค รอบตัวเมืองจะเต็มไปดวยไร
อ งุ น ที่ ใ ช ทํ า ไ ว น ชื่ อ ดั ง  " Wehlener 
Sonnenuhr" นําทานเดินเลนชมเมืองที่สุด
แสนนารักแหงนี้สวนใหญ บานเรือนและ
รานคาจะถูกสรางขึ้นในสไตลไมผสมปูน 
(German Half Timber) แตความแตกตาง
ของเมืองนี้อยูที่ความบิดเบี้ยวของตัวอาคาร
ที่ ดู แ ล ว ไม น า จ ะตั้ ง อ ยู ได  ทํ า ให เกิ ด
เอกลักษณประจําเมืองขึ้นมา นําทานนเก็บภาพอาคาร Weinstube Spitzhäuschen เอกลักษณประจํา
เมืองอายุเกาแกกวา 600 ป มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางเขา
สูนครแฟรงคเฟรท สมควรแกเวลาเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟรต  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่:  Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt / หรือระดับใกลเคียง 

วันที1่0 แฟรงคเฟรต – ชอปปง – สนามบิน  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของ

โรงแรม  

 นําทานชมเมือง “แฟรงคเฟรต” 

หรือ แฟรงคเฟรต อัม ไมน เปนเมืองที่
มีประวัติตอเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ
เคยเปนสถานที่ซึ่งกษัตริยและจักรพรรดิ



 
หลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก เปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐเฮสส และใหญเปนอันดับ 5 
ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมน (Main river) และเปนที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย แฟรงก
เฟรต และธนาคารกลางยุโรป แฟรงกเฟรต เปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป โดยในเขต
เมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลานคน นําทานชมจัตุรัสโรเมอร ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก
ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ ศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 
บานเรือนและรานคาในเขตเมืองเกายังคงอนุรักษสถาปตยกรรมดั้งเดิมไวไดอยางนาทึ่ง เนื่องจาก
สภาพความเจริญและทันสมัยของเมืองที่รอมลอบนครแฟรงคเฟรต  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

 มีเวลาใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนม และสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย  ไดเวลาสมควรเดินทางสู
สนามบิน เพื่อทําการเช็คบัตรที่นั่ง และทําภาษีคืน 

20.40 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 

วันที1่1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    
12.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร

ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เมื่อทานทําการจองและชําระเงินมัดจํา

แลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯแลว 
 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางไป – กลับ พรอมภาษีสนามบิน และคาประกันภัยการบิน 
 คาที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน / คาพาหนะนาํเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ดังระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / คาธรรมเนียมการทาํวีซา และเขาชมสถานที่ตางๆ  
 ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คาหัวหนาทวัร และอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอบุัติเหตุการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกนั* 
 หากทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพิ่ม 
 คาทิปพนักงานขับรถ และบริกรในรานอาหาร  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาโทรศัพททางไกล คามินิบารในหองพัก คาซัก รีด ฯลฯ 
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง

                      จายเพ่ิม 

 

18-28 ต.ค. 2561 95,900 95,900 91,900 19,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตลอดเสนทาง ทานละ 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทบัใจในการบริการ)  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผู

รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวี
ซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 
 
 
 

หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

2. หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมา
ยื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

3. เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทาง
ทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปน
คาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   



 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ

ขอคืนเงินได      
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวทีส่ถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศ
ที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุ

ยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  

ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออม

ทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทาน

สมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช

ชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลา

ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมได
เดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดย
ที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  



 
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษิัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสาร

พรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
และจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


