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ทริปเรือล่องแม่น ้ำไรน์, ไมน์, โมเซล 10 วัน 7 คืน 
ระดับพรีเมียม Arosa Flora, Premium Cruise All Inclusive 

                                   บินตรง โดยสำยกำรบินไทย 
เส้นทำง แฟร้งค์เฟิร์ต - โคโลญจน์  - โคเบลนซ ์- ไมนทซ ์ - รูเดสไฮม์ - ล่องไรน์ เส้นยูเนสโก เซลล์  

แบร์นคำสเตล คูส ์- เทรียร ์- ลักแซมเบิร์ก - โคคเฮม - โคโลญจน ์- แฟร้งค์เฟิร์ต 

 
(พักห้องหน้ำต่ำง ทุกห้อง กรุ๊ปเดียวเท่ำนั น) 

รำคำนี รวมทัวร์พำเที่ยว, WIFI บนเรือ, อำหำร, เครื่องดื่ม และทิป 
เส้นทำงเดินเรือแม่น ้ำไรน์, ไมน์, โมเซล 

 
ขอสงวนสิทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลี่ยนท่ำเทียบเรือ ซึ่งทำงทัวร์จะท้ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำวีซ่ำเชงเก้น ประเทศเยอรมนี ประมำณท่ำนละ 3,200 บำท 

หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

 

ก้ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 13-22 เม.ย. 63      รำคำ 102,900.- (พักบนเรือ ห้องมีหน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนำมบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้ำชมมหำวิหำรโคโลญจน์ - ท่ำเรือเมืองโคโลญจน์ - เช็คอินลงเรือล่องแม่น ้ำ 
Arosa Flora - Depart 18.00 PM 

วันที่3 
Arrival 6.00 AM ท่ำเรือเมืองโคเบลนซ์ - ขึ นกระเช้ำ ชมป้อมเอียเรียนบรำยทชไตน์ - เข้ำชมมหำวิหำรเซนต์คัสเตอร์ - 
Depart 13.00 PM - เรือล่องในแม่น ้ำไรน์ - Arrival 22.00 PM ท่ำเรือเมืองไมนทซ์ 

วันที่4 
8.00 AM เที่ยวชมเมืองไมนทซ์ - เข้ำชม มหำวิหำรไมนทซ์ - ถ่ำยรูปไอรอน ทำวเวอร์ - Depart 12.00 PM - Arrival 
15.00 PM ท่ำเรือเมืองรูเดสไฮล์ม - ขึ นเคเบิ ลคำร์ Seilbahn สู่ อนุสำวรีย์ไนเดอวำลด์ - ถ่ำยรูปอนุสำวรีย์ไนเดอวำลด์ - 
เมืองรูเดสไฮม์ - ถ่ำยรูปปรำสำทบรอมเซ่อ -  ถ่ำยรูปปรำสำทบูเซ่นเบิร์ก - ถ่ำยรูปหอพญำ อินทรีย ์- Depart 19.00 PM 

วันที5่ เรือล่องผ่ำนหน้ำผำโรเลอไลน์ - แม่น ้ำโมเซล - Arrival 17.30 ท่ำเทียบเรือเมืองเซลล์ 

วันที6่ 
Arrival 8.00 AM ท่ำเรือเมืองแบร์นคำสเตล คูส์ - ชมมำร์เกตพลำส - ถ่ำยรูป Spitzhauschen - ถ่ำยรูปศำลำว่ำ
กำรเมือง - ถ่ำยรูปประตูชัย - เข้ำชมปรำสำทแลนด์ชัทท์ - แวะถ่ำยรูปกับ Schloss Leiser - เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ไวน์แห่ง
เมืองโมเซล - Depart 23.00 PM 

วันที7่ 

Arrival 6.00 AM ท่ำเรือเมอร์ริง (เมืองเทรียร์) - เมืองลักแซมเบิร์ก - ถ่ำยรูปอำรำมนิวมุนสเตอร์ - จัตุรัสกลำงเมือง เพลส 
เดอ อำร์ม - ถ่ำยรูปศำลำว่ำกำรเมืองลักเซมเบิร์ก - ถ่ำยรูปอำคำรรัฐสภำแห่งลักเซมเบิร์ก - ถ่ำยรูป พระรำชวังท่ีประทับ
ของแกรนด์ดยุก - เข้ำชมมหำวิหำรนอร์ธเทอดำมแห่งลักเซมเบิร์ก - เมืองทริเออร์ - ถ่ำยรูปมหำวิหำรเทรียร์ - Depart 
18.30 PM 

วันที8่ Arrival 7.00 AM ท่ำเรือเมืองโคเคม - ปรำสำทเอลทส์ - เข้ำชมปรำสำทไรช์บวร์กโคคเฮม - Depart 17.00 PM 

วันที9่ 
Arrival 6.00 AM ท่ำเรือเมืองโคโลญจน์ เยอรมนี - อ้ำลำเรือล่องแม่น ้ำ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - 
สนำมบินแฟรงก์เฟิร์ต 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

13 เมษำยน 2563  กรุงเทพฯ - แฟร้งค์เฟิร์ต 
20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที ่1- 4 อาคารผู้โดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.40 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 

ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่า และอาหารเช้า บน
เครื่องบิน  
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14 เมษำยน 2563   แฟร้งค์เฟิร์ต -  โคโลญจน์ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 น่าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ

เยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-
Westphalia) โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 
50 เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นเมืองแห่งน้่าหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้่าไรน์ น่าท่านเข้าชมมหาวิหาร
โคโลญจน์ หรือที่รู้จักในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเม่ือปี 2536 จัดเป็นไฮไลท์ของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยวชมมากที่สุด วิหารแห่งนี้ ใช้เวลา
สร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบันก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด บริเวณใกล้กับวิหาร จะมีสะพานสายส่าคัญทอด
ยาวข้ามแม่น้่ า ไรน์  เชื่อมตัว เมืองโคโลญจน์ทั้ งสองฝั่ งเข้าด้วยกัน นั่นคือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ 
(Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปด้วยกุญแจของเหล่าคู่รักนักท่องเที่ยวที่น่ามาติดไว้มากมาย เป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ส่าคัญของการมาเยือนโคโลญจน์  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนู เป็ดปักก่ิง) 
14.30 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพ่ือเช็คอินลงเรือส่าราญ Arosa Flora 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส่าราญที่จะน่าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้่า ไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่ง

แม่น้่าสองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กับการเดินทางที่จะท่าให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพสองข้าง ทั้งบ้านเรือนและ
ธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้่าไรน์ โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจน์แห่งนี้ 

18.00 น. เรือส่าราญ Arosa Flora ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ภายในเรือส่าราญ 
 หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ  
15 เมษำยน 2563 โคเบลนซ ์- Unesco World Heritage Middle Rhine Valley - ไมนทซ์ 
06.00 น. เรือส่าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 น่าท่านเที่ยวเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์ลันด์ -

พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) ส่าหรับเมืองโคเบลนซ์ เป็นเมือง
โบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่งมีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิ
อุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส่าหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้่าซึ่งเป็นที่บรรจบกันของ
แม่น้่า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้่าไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลอง

http://www.cruisedomain.com/
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8._%E2%80%8B50&action=edit&redlink=1
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ครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วย  น่าท่านขึ้นกระเช้าเพ่ือเข้าชมป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein 
Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่บนภูเขา
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้่าไรน์และแม่น้่าโม
เซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ 
น่าท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์คัสเตอร์ (Basilica of St. Castor) มหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุดใน
เมืองโคเบลนซ์ และในเขตรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เมื่อมองจากมหาวิหารจะสามารถมองเห็นบริเวณสามเหลี่ยมเยอรมัน 
(Deutsches Eck)  และในปี 2002 มหาวิหารเซนต์คัสเตอร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่เกี่ยวกับภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้่าไรน์ช่วงกลางตอนบน (Upper Middle Rhine Valley) นอกจากนี้ยังเป็นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาเฮก(Hague Convention) อีกด้วย จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับสู่เรือ
ส่าราญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในเรือส่าราญ  

 
13.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองไมนทซ์ 

ในวันนี้เรือจะล่องในแม่น้่าไรน์ ในเส้นทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle Rhine 
Valley)  ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน ปราสาทเก่าแก่ และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะน่าให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของ
เรือ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้่าท่ีหลากหลายแปลกตายิ่ง 

 
 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ภายในเรือส่าราญ 
 หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ  
22.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองไมนทซ์ 
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16 เมษำยน 2563  ไมนทซ์ - รูเดสไฮม์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. น่าท่านเที่ยวชมเมืองไมนทซ์ (Mainz) เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าสองพันปี ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ

แม่น้่าไรน์ (Rhine River) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางของตะวันตกเฉียงใต้ประเทศเยอรมนี  เมืองไมนทซ์ เป็นเมืองหลวง
ของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจ
กลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล  น่าท่านเข้า
ชม มหาวิหารไมนทซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่ส่าคัญของเมืองไมนทซ์ โดยมหาวิหารตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ และจัตุรัสหลักของเมือง ปัจจุบันมหาวิหารไมนทซ์ เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่
รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้่าไรน์ในเยอรมนี  จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง 
ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากก่าแพงเมืองของเมืองไมนทซ์ โดยไอรอน ทาวเวอร์
นั้นท่าหน้าที่เป็นสังเกตการณ์และประตูเมือง ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงใน 
และถูกสร้างขึ้นใหม่ในทศวรรษท่ี 1960  

12.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
15.00 น. เรือจอเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองรูเดสไฮล์ม 
 น่าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Seilbahn) สู่ อนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ ระหว่างทางได้ชมวิวทิวทัศน์ของไร่องุ่น ที่เขียวขจี ณ เบื้อง

ล่าง และสามารถมองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น้่าไรน์ที่สวยงาม จากมุมมองที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ
อนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ ขนาดมหึมาที่สูงถึง 37.6 เมตร บนสุดเป็นรูปปั้นทองบรอนซ์ของเทพี เยอมาเนีย (Statue of 
Germania) ที่ สูง 10.5 เมตร หนัก 32 ตัน มือซ้ายถือ พระแสงดาบ มือขวายกสูงถือมงกุฎ อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1877- 1883 เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง การจัดตั้งจักรวรรดิเยอรมันและการรวม ประเทศเยอรมันเป็นหนึ่ง
เดียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองรูเดสไฮม์ แหล่งปลูกองุ่นท่าไวน์อันเลื่องชื่ออีกแห่งของเยอรมัน  

 ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองรูเดสไฮม์ เป็นเมือง เก่าแก่ที่มีประวัติการอยู่อาศัยมานานกว่า 2 พันปี มีชื่อเสียงด้าน
การผลิตไวน์ชั้นดี มีโบสถ์และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และ มีภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้่าไรน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ ท่าให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก  

  น่าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบรอมเซ่อ (Bromser Castle) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และเป็นที่พ่านักอาศัย
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มาจนถึงปี 1937 กระทั่งในปี ค.ศ. 1941 เทศบาลเมืองรูเดสไฮม์จึงซื้อมาและได้จัดท่าเป็น พิพิธภัณฑ์ไวน์ของเมืองนี้ 
(Rheingau Wine Museum) จากนั้นน่าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบูเซ่นเบิร์ก (Boosenburg Castle) ซึ่งสร้างมา
ตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 9 ความสูงถึง 38 เมตร ได้เวลาน่าท่านแวะถ่ายรูปกับหอพญา อินทรีย์ (Eagle Tower) ซึ่ง เกอเต้ 
กวีเอกของเยอรมัน ก็เคยมาพัก อาศัยอยู่ช่วงที่มาเยือนเมืองรูเดสไฮม์ อิสระใหท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความน่ารัก
ของเมืองรูเดสไฮม์ตามอัธยาศัย 

 
 
19.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ 
17 เมษำยน 2563 รูเดสไฮล์ม - ล่องเรือชมเส้นทำง Unesco Rhine และ Moselle - เซลล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเมืองรูเดสไฮล์ม มุ่งหน้าสู่ทางเทียบเรือเมืองเซลล์ 
 ในวันนี้เรือจะล่องในแม่น้่าไรน์ ในเส้นทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle Rhine Valley) 

ระหว่างการล่องเรือ เรือจะล่องผ่านหน้าผาโรเลอไลน์ โค้งหน้าผาลัดเลาะแห่งลุ่มแม่น้่าไรน์ ที่ซึ่งมีทัศนียภาพสองฝั่งที่
สวยงาม ธรรมชาติอันสวยงามและเป็นอีกจุดหนึ่งในการล่องเรือชมธรรมชาติและวิธีชนบทแห่งลุ่มแม่น้่าไรน์ อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพของแม่น้่าไรน์ 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
ช่วงบ่ายเรือจะเริ่มล่องเข้าสู่แม่น้่าโมเซล (Moselle River) ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน ปราสาทเก่าแก่ และอาคารสวยงามทั้ง
สองฝั่ง แนะน่าให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้่า
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ที่หลากหลายแปลกตายิ่ง 
17.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเซลล์ (Zell) 
 น่าท่านเดินเที่ยวเล่นในเมืองเซลล์ (Zell) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารัก ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าโมเซล นอกเหนือจากเป็นเมืองเก่า

อีกเมือง ยังเป็นเมืองที่ปลูกองุ่นเพ่ือการผลิตไวน์ของเยอรมนีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ
ริมแม่น้่าโมเซล ได้เวลาน่าท่านกลับสู่เรือส่าราญ  

 
 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ 
18 เมษำยน 2563 เซลล ์- แบร์นคำสเตล คูส์ 
02.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองแซลล์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
08.00 น. เรือส่าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์ (Bernkastel Kues)  
 น่าท่านเที่ยวชมเมืองแบร์นคาสเตล (Bernkastel) ซึ่งเป็นเมืองที่มีแม่น้่าโมเซลไหลผ่าน แบ่งแยกเมืองแบร์นคาสเตล และ

เมือง คูส์  
น่าท่านเที่ยวชมมาร์เกตพลาส (Marktplatz) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นเมืองเก่าอีกเมืองในเยอรมนีที่ได้รับการ
อนุรักษ์ได้เป็นอย่างด ีน่าท่านชมอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 17  
จากนั้นน่าท่านแวะถ่ายรูปกับ Spitzhauschen  ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นในปี 1416 ซึ่งมีรูปทรงหลังคาที่มีเอกลักษณ์และ
เรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างบ้านแบบเก่าแก่ของเยอรมนี จากนั้นน่าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่
ได้รับการออกแบบในศิลปะแบบเรเนอซองส์ สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 13  
จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับประตูชัย (Graach Gate) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1300 จากนั้นน่าท่านแวะถ่ายรูปกับ St. Nikolaus 
Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในปี 1458 เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดเก็บต่าราหา
ยาก และเป็น wine cellar ขนาดใหญอี่กแห่งของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย น่าท่านเข้าชมปราสาทแลนด์ชัทท์ (Landshut Castle) ซ่ึงเดิมเปน็ปราสาทเก่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พ่านักของอาร์คบิช

อปแห่งเมืองเทรียร์ น่าท่านเข้าชมความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินพร้อมไร่องุ่นล้อมรอบนับเป็นอีก
หนึ่งทัศนียภาพที่สวยงาม  
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 ได้เวลาน่าท่านแวะถ่ายรูปกับ Schloss Leiser ซึ่งเป็นปราสาทเก่าในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในโรงแรมทีม่ี
ชื่อเสียงแห่งแม่น้่าโมเซล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวน์แห่ง
เมืองโมเซล (Moselle Wine Museum) พร้อมลิ้มลองไวน์ที่ผลิตจากเมืองโมเซล (Wine Tasting) ได้เวลาน่าท่านกลับสู่
เรือส่าราญ หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึก ไวน์ ได้ตามอัธยาศัย 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ  
23.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองเทรียร์ 
19 เมษำยน 2563 เมอร์ริง (เทรียร์) - ลักแซมเบิร์ก 
06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมอร์ริง (เมืองเทรียร์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

น่าท่านเดินทางสู่ เมืองลักแซมเบิร์ก (Luxembourg) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ที่มี
ประวัติศาสตร์ย้อนหลังมากว่า 1,000 ปี โดยมีพ้ืนที่เพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 167 
ของโลก ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับประเทศ เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ทวีปยุโรป ประเทศลักเซมเบิร์ก เริ่มต้นจาก เคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์เดนเนส รวมถึงผู้ก่อตั้ง
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก ได้สร้างปราสาทบริเวณเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน ซึ่งในสมัย 1,000 ปีย้อนหลัง นับว่า
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญของประเทศ  
น่าท่านถ่ายรูปกับอารามนิวมุนสเตอร์ (Neumuster Abbey) ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากสะพานของ Upper 
Town เป็นอารามใหม่ที่สร้างครอบอารามเดิมหลังการบูรณะในปี ค.ศ.1606 อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษใน
สมัยสงครามกองทัพของ นโปเลียน และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพนาซี ได้ใช้อารามแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักโทษ
ทางการเมืองแห่งลักเซมเบิร์กอีกด้วย ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก 
เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอา รามนิวมุนสเตอร์ที่
ออกแบบสร้างก่าแพงเมืองโบราณล้อมรอบ  
น่าท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จัตุรัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่
หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุก" ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” ซึ่งมีหมู่อาคารหลายแห่ง
ในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม มีทั้งปราสาทและป้อมปืนส่าคัญ มหาวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 17 และ
บ้านเรือนต่างๆ รวมถึงสถานที่ส่าคัญทางราชการ  
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น่าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ พระราชวัง 
Guillaume II และจตัุรัสกลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตล์นีโอคลาสิค ถือเป็นศูนย์รวมของรัฐบาล รวมทั้งใช้
เป็นส่านักงานส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเมืองลักเซมเบิร์ก และใช้รับรองแขกต่างชาติด้วย  จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ
อาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยู่ย่าน Kirchberge เป็นสถานที่ส่าคัญของลักเซมเบิร์ก ใช้
ประชุมสภา ซึ่งลักเซมเบิร์กนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ ที่นี่มีส่านักงานเลขาธิการของรัฐสภายุโร  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุก (Grand Dukes Palace) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก 

เป็นปราสาทของท่านเคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก  สร้าง
ปราสาทในศิลปะแบบเรเนซองส์เมื่อปี ค.ศ.1506 ในบริเวณเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์
ที่ส่าคัญในสมัยนั้น พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของแกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นแกรนด์ดยุคองค์ปัจจุบัน 
น่าท่านเข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารหลวงประจ่าเมือง
ลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับอาคารรัฐสภาและพระราชวัง Royal Palace of Duke & Duchess เดิมเป็น
โบสถ์โกธิคขนาดเล็กที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคปลายโกธิค ก่อนเข้ายุคเรเนซองส์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 
1613-1621 และได้รับการบูรณะหลายครั้งจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะในหลายยุคสมัยทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์ และ
ได้มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นมหาวิหารหลวงในระหว่างปี 1935-1938 เรียกได้ว่าเป็นมหาวิหารแห่งเดียวใน
ประเทศลักเซมเบิร์กเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของมหาวิหารตามอัธยาศัย  

ได้เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทริเออร์ (Trier) หรือ เทรียร์ โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี 
ตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมืองเทรียร์ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โรมที่สอง” 
เนื่องจากจ่านวนและคุณภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยู่เป็นข้อพิสูจน์ที่โดดเด่นของอารยธรรมโรมัน ต่อมาองค์การ
ยูเนสโกได้บรรจุรายชื่อเมืองเทรียร์เป็นมรดกโลกในปี 1986  

น่าท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเทรียร์ (Trier Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter Cathedral) หนึ่ง
ในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเป็นมหา
วิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้ในสมัยโรมัน ปัจจุบันมหาวิหารเทรียร์ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง น่าท่านเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเทรียร์ สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทาง
กลับสู่เรือส่าราญ 
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18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเทรียร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคเคม 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  หลังอาหารค่่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ  
20 เมษำยน 2563 โคคเฮม 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเคม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

น่าท่านเดินทางสู่ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) เป็นปราสาทตามแบบฉบับยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 70 
เมตร เหนือแม่น้่าโมแซล (Moselle River) ตัวปราสาทนั้นมียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้แบบทิวดอร์ ภายในได้รับ
การตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบราณ ภาพเขียนและอาวุธ น่าท่านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทยุค
กลาง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของลุ่มแม่น้่าโมเซล  

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
บ่าย น่าท่านเที่ยวชมเมืองโคคเฮม (Cochem) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมโค้งแม่น้่า Moselle ในประเทศเยอรมัน มีทัศนียภาพที่

งดงามมาก จุดแลนด์มาร์คของเมือง คือ ปราสาทสวยสง่าตั้งตระหง่านบนยอดเขา ตัวเมืองเก่าก็น่ารักมีสีสันน่าเดินเที่ยว
เพลินๆ  
น่าท่านเข้าชมปราสาทไรช์บวร์กโคคเฮม (Reichsburg Cochem Castle) เป็นปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนี่ง
ของเยอรมัน สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งปราสาทแห่งนี้มีบันทึกครั้งแรกในปี 1051 ในครั้ง
ที่ ไรเชสซา เอสโส พ่ีสาวของราชินีโปแลนด์ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้กับหลาน เฮนรี่ ที่ 1 น่าท่านชมความสวยงามของ
ปราสาทโบราณที่ตั้งริมฝั่งแม่น้่าไรน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของปราสาทโบราณตามอัธยาศัย ได้เวลาน่า
ท่านกลับสู่เรือส่าราญ 
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17.00 น. เรือส่าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคคเฮม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ 

เรือจะล่องในแม่น้่าไรน์ ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะน่าให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของ
เรือ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้่าที่หลากหลายแปลกตายิ่ง 

หมายเหตุ    ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก หรือ อาจเป็นเช้าก่อน 06.00 น. และบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระในวันรุ่งขึ้น  

21 เมษำยน 2563 โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี 
07.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ชื่อเมืองแฟรงก์

เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์"   เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 
5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคาร
กลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่่ารวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 
ล้านคน น่าท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจัตุรัสมี น้่าพุแห่ง
ความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามกลาง
กรุงแฟรงก์เฟิร์ต  

 
11.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) เพ่ือช็คอินและท่า Tax Refund  
14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต สู่ สนามบินกรุงเทพโดยเที่ยวบิน TG 921 (ใช้เวลาบิน 10.40 ชั่วโมง)     สายการ

บินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน 
22 เมษำยน 2563 กรุงเทพ 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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ค้ำแนะน้ำ  ส่าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

ตัวอย่ำงหอ้งพักบนเรือล่องแมน่ ำ้ Arosa Flora 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 13-22 เม.ย. 63 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ห้องหน้าต่างชั้น 1 (Outside Cabin) ท่านละ 102,900 

พักเดี่ยวเพ่ิมจากราคาทัวร์  ห้องหน้าต่าง (Outside Cabin ชั้น1) ท่านละ 10,000 

อัพเกรดเป็นห้องระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 2 เพ่ิมเงินท่านละ (มี 3 ห้องเท่านั้น) 10,000 

อัพเกรดเป็นห้องระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 3 เพ่ิมเงินท่านละ (มี 3 ห้องเท่านั้น) 15,000 

เด็กอายุต่่ากว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  99,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-110,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (BKK- FRA -BKK) หักค่าตั๋วคืน 28,000 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ น - ลง ตำมรำคำน ้ำมันที่ปรับขึ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั น (คิด ณ วันที่ 7 กันยำยน 2562) ** 

ข้อแนะน้ำและแจ้งเพื่อทรำบ 
 ส่าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน่าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 

ห้อง (ท่านที่ 3 กรุณาช่าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม) จะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  

http://www.cruisedomain.com/
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โปรแกรมล่องเรือแม่น ้ำไรน์ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนี รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือส่าราญ) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
อัตรำนี ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี ประมาณ 3,200 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

กำรช้ำระเงิน 
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 35,000 บาท/ท่าน (ส่าหรับพักห้องคู่) หรือ กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน (ส่าหรับพักเดี่ยว) 
ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วันท่า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

http://www.cruisedomain.com/
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด
หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท่าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 
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กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
ส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้่าหนักส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน่าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้่าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อ
กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทั่วโลก ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส่าหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 1 
สัปดำห์  และกรุณำช้ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นเยอรมัน 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ  
เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ 
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

หำกติดขัดในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม  

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื นเป็นสีเทำ ใช้

ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้)  
***ควำมสูงหน้ำผำกจนถึงคำง ต้องมีขนำดระหว่ำง 32-36 มม.เท่ำนั น*** 

3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น และ

ให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
9. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท้ำงำน) ท้ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส่าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนั น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 
(เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง

ในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ่าเท่านั้น)  

 
 

ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 
จะต้องช้ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั น) 

 

http://www.cruisedomain.com/

