EUROPE SCENIC ROUTE B
4 COUNTRIES
ฝรั$งเศส-เบลเยีย$ ม-เนเธอร์ แลนด์ -เยอรมัน 8 วัน
ปารีส-ชมพระราชวังแวร์ ซายส์ -ถ่ ายรู ปกับหอไอเฟล-ช้ อปปิE งจุใจ-บรัสเซลส์ เยีย$ มหนูน้อย
มาเนเคนพิส-อัมสเตอร์ ดมั -คอยเคนฮอฟ
โคโลญจน์ ถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งโคโลญจน์

ห้ ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม

ชมเมืองและช้ อปปิE งทีน$ ครแฟร้ งค์ เฟิ ร์ ต

ชมเทศกาลดอกไม้ ทโี$ ด่ งดังทีส$ ุ ดและเก่ าแก่ ทสี$ ุ ดในโลก
ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet
โดยสายการบินไทย
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บริษัทฯ ขอนำเสนอรายการทัวร์ยอดนิยมและเส้นทางแสนสวย เดินทางไปกับสายการบินไทย ให้ท่านได้รับความ
สะดวกสบายของบริการของสายการบินตลอดเที่ยวบิน และท่องเที่ยวกับสถานที่ต่างๆ พระราชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจ
กับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมมากมายพร้อมทั้งสินค้าปลอดภาษี กับวันสุดพิเศษของท่าน..
ปารีส
บรัสเซลส์
อัมสเตอร์ดัม
ร็อตเตอร์ดัม
โคโลญจ์
คอคเฮม
แฟร้งค์เฟิร์ต

เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศส และชมความเก่าแก่ของพระราชวังแวร์ซายส์ ชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวงถ่ายภาพประทับใจกับสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและดิวตี้ฟรี
มากมายจากย่านใจกลางเมือง
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ทา่ น
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และ
ยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม และเป็นถิ่น
กำเนิดของเทศกาลชมดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ
เมืองเก่าที่มีความสำคัญมากของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ
และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ
เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ ประเทศเยอรมนี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
แม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน เป็นเสน่ห์อันโรแมนติกแก่ผู้มาเยือน ชาวโคคเฮมนำพื้นที่บน
เนินเขาเหล่านี้ไปทำเป็นไร่องุ่น เพื่อนำเอาผลองุ่น มาแปลรูปเป็นไวน์ตามสูตรการผสมและบ่มไวน์ชนิดต่าง ๆ
เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี

กำหนดการเดินทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์!! 08-15 เม.ย. และ 11-18 เม.ย.2561
วันแรก
21.00น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย (Thai Airways International) เช็คกรุ๊ปแถว D

วันที่สอง
00.05 น.

กรุงเทพฯ-ปารีส (ฝรั่งเศส) -พระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

07.05 น.

เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
ปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย นำท่านเข้าชม
พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง
จนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพัก
ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่ง
ใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661
โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี
1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์
ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุก
เข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วย
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กิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชน
เข้าชมได้ นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็น
ต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก
(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลง
นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่
ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์
ซายส์อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพ
และงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระ
ราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่น
บริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน
กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
วันที่สาม
เช้า
กลางวัน
บ่าย

ค่ำ

วันที่สี่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นำท่านชมกรุงปารีส มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน นำท่าน ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ทีจ่ ัตุรัส
ทรอคคาเดโรทีอ่ ยู่กลางกรุงปารีส โดยจัตรุสทรอคาเดโร เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดย
ฝั่งตรงข้ามของจตุรัสนี้ คือ ฝั่งโรงเรียนการทหาร ซึ่งโดยทั้งสองจุดนี้เป็นจุดสวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์
สัญลักษณ์พิรามิดขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามยิ่ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอด
ภาษีที่กรุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อ
สินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนัง
อื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพ
เยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส-บรัสเซลส์ (เบลยี่ยม)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางและบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นระเบียบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกอะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า
โลกเอ็กซ์โปซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญ และปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล จากนั้นนำท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่
เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มสี ร้าง
ด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมาเนเคน
พีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของบรัสเซลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนู
น้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อค
โกแล็ตอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พัก Ramada Brussels Woluwe Hotel หรือระดับเทียบเท่า
บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)-ร็อตเตอร์ดัม-เฮก-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
วันที่ห้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางข้มพรมแดนสูเ่ มืองร็อตเตอร์ดัม Rotterdam เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญ
มากของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านชมเมืองร็อตเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"
อาทิ บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส ที่เป็นอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem ก่อนนําท่านเดินเล่นชมเมืองและ
ถ่ายรูปภายนอกกับศาลาว่าการประจำเมืองร็อตเทอร์ดาม อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดย
กองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก Hague
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุง
อัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม นอกจากจะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแล้ว กรุงเฮก ยังเป็นสถานที่ตั้งของศาล
โลกอีกด้วย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตั้งอยู่ที่นี่รวมถึงสถานทูตของประเทศไทย นำท่านชมกรุง
เฮกชมและถ่ายภาพด้านนอกกับอาคารสวยงามของที่ทำการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ นครอัมสเตอร์ดัมส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม โรงงาน
เจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้
เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาด
ต่างๆ มาให้ท่านได้ชม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศ
ของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุด
ขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนาน
ของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่าง ๆ บ่งบอก
ถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดัม-สวนคอยเคนฮอฟ-โรมอนด์ ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท
(เนเธอร์แลนด์)-ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลิสส์ Lisse เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ
(Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและ
เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ
เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบ
ไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บางตอนก็มีงาน
ประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
ดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้ง
คอฟฟี่ช็อป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือน
เดือนพฤษภาคมของทุกปี) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์

Europe Scenic Route B 4 Countries (FR-BE-NT-GE) 8D/TG 8-15Apr,11-18Apr2018

4

ค่ำ

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
วันที่เจ็ด
เช้า

เนมมากมาย (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อาหาร
กลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อจนจุใจ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่
เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่อันสวยงาม และประวัติประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็น
ความสวยงามของซิตี้ฮอลล์ที่โด่งดัง รวมถึงปราสาทอันเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำไรน์และทำให้
เมืองดุสเซลดอร์ฟ กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Mercure Hotel Dusseldorf Ratingen หรือระดับเทียบเท่า
ดุสเซลดอร์ฟ- โคโลญจน์-มอนเชาว์-คอคเฮม-แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป
ภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เริ่ม
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี
จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระ
แม่มารี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเชาว์ Monchau เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน เสน่ห์ของเมืองนั้นอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองที่
ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ที่มีแม่น้ำรูร์ไหลผ่านด้านหลัง โดยบ้านครึ่ง
ไม้เหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอคเฮม Cochem เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์
แลนด์ ฟาลซ์ ประเทศเยอรมนี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน เป็น
เสน่ห์อันโรแมนติกแก่ผู้มาเยือน ชาวโคคเฮมนำพื้นที่บนเนินเขาเหล่านี้ไปทำเป็นไร่องุ่น เพื่อนำเอาผล
องุ่นมาแปลรูปเป็นไวน์ตามสูตรการผสมและบ่มไวน์ชนิดต่างๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นำท่านเดินเล่นชมเมือง ที่แสนโรแมนติกในหุบเขา นำท่านถ่ายรูปกับวิวของปราสาทไรชส์บวกร์ หนึ่ง
ในปราสาท UNSEEN ที่สวยงามราวปราสาทดั่งเทพนิยายที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีของเยอรมนี
ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองโคคเฮมและดื่มด่ำกับบรรยากาศของแม่น้ำโมเซล
ที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส และมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ในเมืองโคเปลนซ์ประเทศเยอรมนี สายน้ำ
โมเซลที่คดเคี้ยวตามแนวเขานั้น เป็นเสน่ห์อันโรแมนติก และเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยายแก่ผู้
มาเยือนยิ่งนัก จนได้เวลาอันสวมควรนำท่านเดินทางสู่ นครแฟร้งค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็น
เมืองเกทเวย์ทางตอนเหนือของเยอรมันและเป็นเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
เยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Frankfurt Airport หรือระดับเทียบเท่า
แฟร้งค์เฟิร์ต-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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นำท่านชม นครแฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยัง
เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้าน
ไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้
ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลัง
ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
ว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัส จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได้รับมาจากครอบครัว
พ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานที่
แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วย
สไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก พบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์ก
เฮ้าส์ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ”ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคาร
ดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด จากนั้นนำท่าน
ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน
อยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย
บริเวณถนนสายช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไป
ด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss,
Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้าที่ระลึกตาม
อัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการเดินในเมืองเก่าและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาหารกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต เพื่อนำท่านทำคืนภาษีและเช็คอิน
ตั๋วโดยสาร
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923

วันที่แปด
12.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าเดินทาง

ช่วงวันหยุดสงกรานต์!! 08-15 เม.ย. และ 11-18 เม.ย.2561

Europe Scenic Route B 4 Countries 8 D /TG
(ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน)
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ผู้ใหญ่ ท่านละ

68,900

70,900

66,900
64,900

8,900

68,900
66,900
8,900

34,900

34,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ราคาท่านละ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
•
•
•

•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ
หลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันที ท่านละ 20,000 บาท
กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัท
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านั้น และท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ

อัตรานี้รวมบริการ
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // แฟร้งค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศท้องถิ่นตามเขตเมืองเก่าหรือพระราชวัง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่
อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ย.2560

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
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•
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 800 บาท
ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน
หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
o หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

1.

2.
3.
4.

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทำการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนำเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สำหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิ่งขึ้น
หมายเหตุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
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o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี

- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยูเ่ ป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพัก
ร้อนให้ชัดเจนด้วย และหนังสือรับรองการทำงานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลา
และ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทำงานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน

• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสำเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
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เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ
เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
**
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์บ้าน

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย์

ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
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ตั้งแต่วันที่
รวม

..............................

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่

ไม่เคย

เคย

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
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