
 

 

 

ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์, ไมน์, โมเซล 10 วนั 

(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Flora) 
เรือแม่น ้ำระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise 

***บินตรงสู่เยอรมนีโดย...สำยกำรบินไทย (TG)*** 
13 – 22 เมษำยน 2563 

102,900 บำท (พกัห้องหน้ำต่ำง ทกุห้อง…. กรุ๊ปเดียวเท่ำนั้น)  

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทัวร์พำเที่ยว, WIFI บนเรือ, อำหำร, เคร่ืองด่ืม และทิป…. ไม่รวมวซ่ีำเชงเก้น) 
แฟร้งค์เฟิร์ต – โคโลญจน์  – โคเบลนซ์ – ไมนทซ์  – รูเดสไฮม์ – ล่องไรน์ เส้นยูเนสโก เซลล์  

แบร์นคำสเตล คูส์ – เทรียร์ – ลกัแซมเบิร์ก– โคคเฮม – โคโลญจน์ – แฟร้งค์เฟิร์ต 
ขอสงวนสิทธิ์หำกเรือมีกำรปรับเปลีย่นท่ำเทียบเรือ ซ่ึงทำงทัวร์จะท ำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำต่อไป 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

 

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 
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เรือแม่น ำ้ระดับพรีเมียม - Arosa Silva 

 

 
 

เส้นทำงเดนิเรือแม่น ำ้ไรน์, ไมน์, โมเซล 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

13 เมษำยน 2563  กรุงเทพฯ – แฟร้งค์เฟิร์ต 
 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชค็อิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.40 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 920 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง ทั้ งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และ

อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน  
  

14 เมษำยน 2563   แฟร้งค์เฟิร์ต –  โคโลญจน์ 
 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) เมืองใหญ่เป็นอนัดับส่ีของ

ประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮมับูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North 
Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมนั มีประวติัศาสตร์
ยอ้นไปถึง ค.ศ. 50 เมืองน้ีมีช่ือเสียงเป็นเมืองแห่งน ้ าหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น า
ท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือท่ีรู้จกัในนาม เคิลน์โดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่ง
เดียวท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี 2536 จดัเป็นไฮไลท์ของเมืองท่ีนกัเท่ียวไป
เท่ียวชมมากท่ีสุด วิหารแห่งน้ี ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด 
บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายส าคญัทอดยาวขา้มแม่น ้ าไรน์ เช่ือมตวัเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั 
นัน่คือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดว้ยกุญแจของเหล่า
คู่รักนกัท่องเท่ียวท่ีน ามาติดไวม้ากมาย เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ส าคญัของการมาเยอืนโคโลญจน์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนู เป็ดปักก่ิง) 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเช็คอินลงเรือส าราญ Arosa Flora 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญท่ีจะน าท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือแม่น ้ าไรน์ ลดัเลาะไปตามริม

ชายฝ่ังแม่น ้ าสองขา้งทาง สัมผสับรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดินทางท่ีจะท าใหท้่านไดเ้ห็นทศันียภาพสองขา้ง ทั้ง
บา้นเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น ้าไรน์ โดยเร่ิมจากเมืองโคโลญจนแ์ห่งน้ี 

 

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8._%E2%80%8B50&action=edit&redlink=1


 

 

18.00 น. เรือส าราญ Arosa Flora ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหนา้สู่เมืองโคเบลนซ์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

15 เมษำยน 2563  โคเบลนซ์ – Unesco World Heritage Middle Rhine Valley – ไมนทซ์ 
 

06.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 น าท่านเท่ียวเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนี โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์

ลนัด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) ส าหรับเมืองโคเบลนซ์ เป็น
เมืองโบราณท่ีถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึงมีช่ือเต็มใหม่ 
ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น ้ าซ่ึงเป็นท่ี
บรรจบกนัของแม่น ้ า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 เมือง
โคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกดว้ย  น าท่านขึ้นกระเชา้เพื่อเขา้ชมป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ 
(Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหล่ียมท่ีมีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้น
ศตวรรษท่ี 19 ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใช้
รักษาพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์และแม่น ้ าโมเซล ปัจจุบนัถือว่าเป็นอีกหน่ึงป้อมปราการท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์
มากแห่งหน่ึงของประเทศ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์คสัเตอร์ (Basilica of St. Castor) มหาวิหารท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองโคเบลนซ์ และในเขตรัฐไรน์ลนัด์-พฟัลซ์ เม่ือมองจากมหาวิหารจะสามารถ
มองเห็นบริเวณสามเหล่ียมเยอรมนั (Deutsches Eck)  และในปี 2002 มหาวิหารเซนต์คสัเตอร์ ไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกท่ีเก่ียวกบัภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมของลุ่มแม่น ้ าไรน์ช่วงกลางตอนบน (Upper Middle 
Rhine Valley) นอกจากน้ีย ังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการคุ ้มครองภายใต้อนุสัญญาเฮก(Hague 
Convention) อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ  

 
 



 

 

13.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองไมนทซ์ 
ในวนัน้ีเรือจะล่องในแม่น ้ าไรน์ ในเส้นทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle Rhine 
Valley)  ซ่ึงจะผ่านบา้นเรือน ปราสาทเก่าแก่ และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะน าให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
22.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองไมนทซ์ 
 
16 เมษำยน 2563  ไมนทซ์ – รูเดสไฮม์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองไมนทซ์ (Mainz) เป็นเมืองท่ีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่าสองพนัปี ท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ทางของตะวนัตกเฉียงใตป้ระเทศเยอรมนี  เมืองไมนทซ์ เป็น
เมืองหลวงของรัฐไรน์ลนัด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐท่ีตั้ง
อยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหน่ึงดินแดนของเยอรมนีท่ีถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่า
หลงใหล น าท่านเขา้ชม มหาวิหารไมนทซ์ (Mainz Cathedral) สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองไมนทซ์ โดยมหาวิหาร
ตั้งอยู่ใกล้กับศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ และจัตุรัสหลักของเมือง ปัจจุบันมหาวิหารไมนทซ์ เป็นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดบนฝ่ังแม่น ้ าไรน์ในเยอรมนี  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัไอรอน ทาว
เวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 เป็นหน่ึงในสามหอคอยท่ีเหลือจาก
ก าแพงเมืองของเมืองไมนทซ์ โดยไอรอน ทาวเวอร์นั้นท าหน้าท่ีเป็นสังเกตการณ์และประตูเมือง ซ่ึงในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง หอคอยไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรงใน และถูกสร้างขึ้นใหม่ในทศวรรษท่ี 1960  

12.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

15.00 น. เรือจอเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองรูเดสไฮลม์ 
 น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Seilbahn) สู่ อนุสาวรียไ์นเดอวาลด์ ระหว่างทางไดช้มวิวทิวทศัน์ของไร่องุ่น ท่ีเขียวขจี ณ 

เบ้ืองล่าง และสามารถมองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น ้ าไรน์ท่ีสวยงาม จากมุมมองท่ีสูงขึ้นไปเร่ือยๆ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียไ์นเดอวาลด์ ขนาดมหึมาท่ีสูงถึง 37.6 เมตร บนสุดเป็นรูปป้ันทองบรอนซ์ของเทพี เยอมาเนีย 
(Statue of Germania) ท่ี สูง 10.5 เมตร หนัก 32 ตนั มือซ้ายถือ พระแสงดาบ มือขวายกสูงถือมงกุฎ อนุสาวรียน้ี์
สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1877- 1883 เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง การจดัตั้งจกัรวรรดิเยอรมนัและการรวม ประเทศ
เยอรมนัเป็นหน่ึงเดียว อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองรูเดสไฮม์ แหล่งปลูกองุ่นท าไวน์อนัเล่ือง
ช่ืออีกแห่งของเยอรมนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองรูเดสไฮม์ เป็นเมือง เก่าแก่ท่ีมีประวติัการอยู่อาศยัมา
นานกว่า 2 พนัปี มีช่ือเสียงดา้นการผลิตไวน์ชั้นดี มีโบสถ์และอาคารบา้นเรือนเก่าแก่และ มีภูมิทศัน์ริมฝ่ังแม่น ้ า
ไรน์ท่ีสวยงามมีเสน่ห์ ท าให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก น าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทบรอมเซ่อ 
(Bromser Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 10 และเป็นท่ีพ  านักอาศยัมาจนถึงปี 1937 กระทั่งในปี ค.ศ. 
1941 เทศบาลเมืองรูเดสไฮม์จึงซ้ือมาและได้จดัท าเป็น พิพิธภัณฑ์ไวน์ของเมืองน้ี (Rheingau Wine Museum) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทบูเซ่นเบิร์ก (Boosenburg Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 9 ความ
สูงถึง 38 เมตร ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอพญา อินทรีย ์(Eagle Tower) ซ่ึง เกอเต ้กวีเอกของเยอรมนั ก็เคย
มาพกั อาศยัอยู่ช่วงท่ีมาเยือนเมืองรูเดสไฮม์ อิสระใหท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักของเมืองรูเดสไฮม์
ตามอธัยาศยั 



 

 

 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  

 

17 เมษำยน 2563   รูเดสไฮล์ม – ล่องเรือชมเส้นทำง Unesco Rhine และ Moselle – เซลล์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเมืองรูเดสไฮลม์ มุ่งหนา้สู่ทางเทียบเรือเมืองเซลล์ 
 ในวันน้ีเรือจะล่องในแม่น ้ าไรน์ ในเส้นทางมรดกโลก (Loreley and UNESCO World Heritage Middle Rhine 

Valley) ระหว่างการล่องเรือ เรือจะล่องผ่านหน้าผาโรเลอไลน์  โค้งหน้าผาลัดเลาะแห่งลุ่มแม่น ้ าไรน์ ท่ีซ่ึงมี
ทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงาม ธรรมชาติอนัสวยงามและเป็นอีกจุดหน่ึงในการล่องเรือชมธรรมชาติและวิธีชนบทแห่ง
ลุ่มแม่น ้าไรน์ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพของแม่น ้าไรน์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

ช่วงบ่ายเรือจะเร่ิมล่องเขา้สู่แม่น ้ าโมเซล (Moselle River) ซ่ึงจะผ่านบา้นเรือน ปราสาทเก่าแก่ และอาคารสวยงาม
ทั้งสองฝ่ัง แนะน าให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพ
สองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 

17.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเซลล ์(Zell) 



 

 

 น าท่านเดินเท่ียวเล่นในเมืองเซลล์ (Zell) อีกหน่ึงเมืองเล็กๆน่ารัก ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโมเซล นอกเหนือจากเป็น
เมืองเก่าอีกเมือง ยงัเป็นเมืองท่ีปลูกองุ่นเพื่อการผลิตไวน์ของเยอรมนีอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมความน่ารัก
ของเมืองเลก็ๆริมแม่น ้าโมเซล ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เรือส าราญ  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ 

 

18 เมษำยน 2563  เซลล์ – แบร์นคำสเตล คูส์ 
 

02.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองแซลล ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์ (Bernkastel Kues)  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองแบร์นคาสเตล (Bernkastel) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีแม่น ้ าโมเซลไหลผ่าน แบ่งแยกเมืองแบร์นคาส

เตล และเมือง คูส์ น าท่านเท่ียวชมมาร์เกตพลาส (Marktplatz) ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง เป็นเมืองเก่าอีกเมืองใน
เยอรมนีท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์ดเ้ป็นอย่างดี น าท่านชมอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Spitzhauschen  ซ่ึงเป็นบา้นท่ีสร้างขึ้นในปี 1416 ซ่ึงมีรูปทรงหลงัคาท่ีมีเอกลกัษณ์และเรียก
ได้ว่าเป็นโครงสร้างบา้นแบบเก่าแก่ของเยอรมนี จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ท่ี
ไดรั้บการออกแบบในศิลปะแบบเรเนอซองส์ สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัประตูชัย 
(Graach Gate) ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1300 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ St. Nikolaus Hospital ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลท่ี
สร้างขึ้นในปี 1458 เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยยากจน ปัจจุบนัใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์จดัเก็บต าราหายาก และเป็น wine cellar 
ขนาดใหญ่อีกแห่งของเมือง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทแลนด์ชทัท ์ (Landshut Castle) ซ่ึงเดิมเป็นปราสาทเก่าสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของอาร์ค
บิชอปแห่งเมืองเทรียร์ น าท่านเขา้ชมความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินพร้อมไร่องุ่นลอ้มรอบ
นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงาม ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Schloss Leiser ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าในสมยัก่อน 



 

 

แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงแห่งแม่น ้าโมเซล อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วน์แห่งเมืองโมเซล (Moselle Wine Museum) พร้อมลิ้มลองไวน์ท่ีผลิต
จากเมืองโมเซล (Wine Tasting) ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เรือส าราญ หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นหรือเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึก ไวน์ ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
23.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองแบร์นคาสเตล คูส์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองเทรียร์ 
 

19 เมษำยน 2563  เมอร์ริง (เทรียร์) – ลกัแซมเบิร์ก 
 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมอร์ริง (เมืองเทรียร์) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลักแซมเบิร์ก (Luxembourg) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นท่ีเพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอนัดับท่ี 
167 ของโลก ซ่ึงมีเมืองหลวงช่ือเดียวกนักบัประเทศ เป็นนครรัฐท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของทวีปยุโรป ประเทศลกัเซมเบิร์ก เร่ิมตน้จาก เคานทซิ์เอกฟิลด์แห่งลกัเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์เดน
เนส รวมถึงผูก่้อตั้งราชวงศล์กัเซมเบิร์ก ไดส้ร้างปราสาทบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กในปัจจุบนั ซ่ึงในสมยั 
1,000 ปียอ้นหลงั นบัว่าเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ น าท่านถ่ายรูปกบัอารามนิวมุนสเตอร์ (Neumuster 
Abbey) ซ่ึงสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากสะพานของ Upper Town เป็นอารามใหม่ท่ีสร้างครอบอารามเดิมหลงั
การบูรณะในปี ค.ศ.1606 อารามแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษในสมยัสงครามกองทพัของ นโปเลียน และใน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองทพันาซี ไดใ้ชอ้ารามแห่งน้ีเป็นท่ีคุมขงันกัโทษทางการเมืองแห่งลกัเซมเบิร์กอีกดว้ย 
ปัจจุบนัอารามแห่งน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมแห่งเมืองลกัเซมเบิร์ก เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพอารามนิวมุนสเตอร์ท่ีออกแบบสร้างก าแพงเมืองโบราณ
ล้อมรอบ น าท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จัตุ รัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่ง



 

 

ลกัเซมเบิร์ก หรือ ท่ีหลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุก" ในขณะท่ีย่านเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเรียกว่า “Wenzel Walk” 
ซ่ึงมีหมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ไดรั้บการอนุรักษอ์ยา่งดีเยี่ยม มีทั้งปราสาทและป้อมปืนส าคญั มหาวิหาร
ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 17 และบา้นเรือนต่างๆ รวมถึงสถานท่ีส าคญัทางราชการ น าท่านถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง
ลกัเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องลกัเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ  พระราชวงั Guillaume II และจตัุรัสกลางเมือง 
เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตล์นีโอคลาสิค ถือเป็นศูนยร์วมของรัฐบาล รวมทั้งใช้เป็นส านักงานส่วนตวัของ
นายกเทศมนตรีเมืองลกัเซมเบิร์ก และใช้รับรองแขกต่างชาติด้วย  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่ง
ลกัเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยู่ย่าน Kirchberge เป็นสถานท่ีส าคัญของลกัเซมเบิร์ก ใช้ประชุมสภา ซ่ึง
ลักเซมเบิร์กนั้ นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ ท่ีน่ีมีส านกังานเลขาธิการของรัฐสภายโุร  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุก (Grand Dukes Palace) ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ
ลกัเซมเบิร์ก เป็นปราสาทของท่านเคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลกัเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส ผูก่้อตั้งราชวงศ์
ลกัเซมเบิร์ก สร้างปราสาทในศิลปะแบบเรเนซองส์เม่ือปี ค.ศ.1506 ในบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในสมัยนั้น พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทับของแกรนด์ดยุคอ็องรีท่ี 1 แห่ง
ลกัเซมเบิร์ก ซ่ึงเป็นแกรนดด์ยคุองคปั์จจุบนั น าท่านเขา้ชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลกัเซมเบิร์ก (Notre Dame 
Cathedral) มหาวิหารหลวงประจ าเมืองลกัเซมเบิร์ก ตั้งอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัอาคารรัฐสภาและพระราชวงั Royal 
Palace of Duke & Duchess เดิมเป็นโบสถโ์กธิคขนาดเล็กท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะในยุคปลายโกธิค ก่อนเขา้ยุค
เรเนซองส์ โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้นคร้ังแรกในปี 1613-1621 และได้รับการบูรณะหลายคร้ังจึงได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะในหลายยคุสมยัทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์ และไดมี้การขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นมหาวิหารหลวง
ในระหวา่งปี 1935-1938 เรียกไดว้่าเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศลกัเซมเบิร์กเลยก็วา่ได ้อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพความงดงามของมหาวิหารตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองทริเออร์ (Trier) หรือ เทรียร์ โดย
เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 3 เมือง
เทรียร์ไดก้ลายเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “โรมท่ีสอง” เน่ืองจากจ านวนและคุณภาพของโบราณสถานท่ีปรากฏอยูเ่ป็นขอ้



 

 

พิสูจน์ท่ีโดดเด่นของอารยธรรมโรมนั ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดบ้รรจุรายช่ือเมืองเทรียร์เป็นมรดกโลกในปี 1986 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเทรียร์ (Trier Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter Cathedral) 
หน่ึงในมหาวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี มหาวิหารแห่งน้ีเป็นมหาวิหารท่ีมีช่ือเสียงมาก 
เน่ืองจากเป็นมหาวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปไดใ้นสมยัโรมนั ปัจจุบนัมหา
วิหารเทรียร์ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของเมือง
เทรียร์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 

 

 
 

18.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเทรียร์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองโคเคม 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

20 เมษำยน 2563  โคคเฮม 
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเคม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) เป็นปราสาทตามแบบฉบบัยุคกลางท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 
70 เมตร เหนือแม่น ้ าโมแซล (Moselle River) ตัวปราสาทนั้นมียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้แบบทิวดอร์ 
ภายในได้รับการตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบราณ ภาพเขียนและอาวุธ  น าท่านเข้าชมความสวยงามและความ
ยิง่ใหญ่ของปราสาทยคุกลาง พร้อมชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของลุ่มแม่น ้าโมเซล 

  



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองโคคเฮม (Cochem) เมืองเล็กท่ีตั้งอยูริ่มโคง้แม่น ้ า Moselle ในประเทศเยอรมนั มีทศันียภาพท่ี
งดงามมาก จุดแลนด์มาร์คของเมือง คือ ปราสาทสวยสง่าตั้งตระหง่านบนยอดเขา ตวัเมืองเก่าก็น่ารักมีสีสันน่าเดิน
เท่ียวเพลินๆ น าท่านเขา้ชมปราสาทไรช์บวร์กโคคเฮม (Reichsburg Cochem Castle) เป็นปราสาทท่ีไดช่ื้อว่าสวย
ท่ีสุดอีกแห่งหน่ีงของเยอรมนั สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทท่ีสร้างขึ้นมากกว่า 1,000 ปี ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีมีบนัทึก
คร้ังแรกในปี 1051 ในคร้ังท่ี ไรเชสซา เอสโส พี่สาวของราชินีโปแลนดไ์ดย้กปราสาทแห่งน้ีให้กบัหลาน เฮนร่ี ท่ี 
1 น าท่านชมความสวยงามของปราสาทโบราณท่ีตั้งริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
ปราสาทโบราณตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 

 
 

17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคคเฮม มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ 
เรือจะล่องในแม่น ้าไรน์ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะน าใหท้่านขึ้นไปชมวิวบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 

หมายเหต ุ   ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ 
เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก หรือ อาจเป็นเชา้ก่อน 06.00 น. และ
บญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น  

 

21 เมษำยน 2563  โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ช่ือเมือง

แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเตม็คือ "ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์"   เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และ
ใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพย์
แฟรงกเ์ฟิร์ตและธนาคารกลางยโุรป แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมืองและ
ปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน น าท่านสู่ จตัุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นท่ีตั้งของศาลาว่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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/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/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


 

 

การเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี น ้ าพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนับว่า
เป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงามกลางกรุงแฟรงกเ์ฟิร์ต  

 

 
 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต (FRA) เพื่อช็คอินและท า Tax Refund  
14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต สู่ สนามบินกรุงเทพโดยเท่ียวบิน TG 921 (ใชเ้วลาบิน 10.40 ชัว่โมง)     

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

22 เมษำยน 2563  กรุงเทพ 
 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์, ไมน์, โมเซล  10 วนั 

(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Flora) 
เรือแม่น ้ำระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise  

13 – 22 เมษำยน 2563 

อตัราค่าบริการ 13-22 เม.ย. 63 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งหนา้ต่างชั้น 1 (Outside Cabin) ท่านละ 102,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์  ห้องหนา้ต่าง (Outside Cabin ชั้น1) ท่านละ 10,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 2 เพิ่มเงินท่านละ (มี 3 หอ้งเท่านั้น) 10,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 3 เพิ่มเงินท่านละ (มี 3 หอ้งเท่านั้น) 15,000 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  99,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 90,000 -110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- FRA -BKK) หกัค่าตัว๋คืน 28,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2562) ** 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพ่ือทรำบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ้ำไรน์ (ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 



 

 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
 

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศเยอรมนี ประมาณ 3,200 บาท 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองท่ีน่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 



 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  

กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายน ้าหนกัส่วนเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นเยอรมัน 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉำกหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใช้

ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวีซ่ำท่ีเคยได้)  
***ควำมสูงหน้ำผำกจนถึงคำง ต้องมีขนำดระหว่ำง 32-36 มม.เท่ำนั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่ำน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 



 

 บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

 

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 
E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

 แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์, ไมน์, โมเซล 10 วนั 

เรือแม่น ้ำระดับพรีเมียม Premium – Arosa Flora Cruise 
(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทิปแล้ว / พกัห้องหน้ำต่ำงทุกห้อง) 

 

 รำคำทัวร์ 102,900 บำท  13 – 22 เมษำยน 2563 
   

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อำหำร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


