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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมัน) พฤหัสบดี 
20.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย 

เคานเ์ตอร ์ D16-19 เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ และการ
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเที่ยวบินที่ TG920  
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ

โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันทีส่อง แฟรงคเ์ฟิรต์ - ล่องเรือแม่น ้าไรน ์- อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง ศุกร ์
06.15 น. คณะถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

สมัภาระแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ รถโคช้น าคณะเดินทางสูเ่มืองบ๊อบพารด์ เมือง
ส าคญัส าหรบัจดังานเทศกาลประจ าปีรมิฝ่ังแม่น า้ไรน ์ ที่มีความยาวทัง้หมด 1,320 
ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยโุรป ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณท์ัง้
ทางดา้นประวตัิศาสตร ์ และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั เมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ผลิตไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุบนแม่น า้ไรนต์อนกลาง น าคณะลอ่งเรือชมความงดงามเรื่องราว
ของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆยงัคงมีมนตเ์สน่หอ์ย่างไม่
เสื่อมคลาย แม่น า้แห่งนีย้งัก่อใหเ้กิดเรื่องราวต านานและบทเพลงต่างๆที่ท  าใหผู้ค้น
หลงใหล จดุชมวิวหนา้ผาลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่ครา่
ชีวิตผูค้นที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนีจ้นเขา้สูเ่ขตเมืองเซนตก์อร ์

(114 ก.ม.) 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านสูเ่มืองอาเค่น เมืองประวตัิศาสตรท์ี่มีประวตัิยาวนานมาตัง้แต่สมยัโรมนั ท า

เมืองนีใ้หก้ลายเป็นจดุศนูยก์ลางของยโุรปในช่วงศตวรรษที่ 9 หรืออีกชื่อหนึ่งของ
เมืองนีค้ือ Kaiserstadt หรือเมอืงแห่งจกัรพรรดิเมืองนั่นเอง ชมมหาวิหารแห่งเมืองอา
เค่น มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน นบัเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยวของเมืองและยงัถกูจดั
ใหเ้ป็นมรดกโลกของยเูนสโก ้ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกู
สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 786 มหาวิหารนีเ้คยถกูใชเ้ป็นสถานที่แต่งตัง้กษัตรยิข์องเยอรมนี 
ในสมยัก่อนมาแลว้หลายพระองค ์ลานกวา้งดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่รบัรางวลัคารล์ในทกุ ๆ 
ปี รางวลัคารล์นีจ้ะมอบใหก้บัผูท้ี่สง่เสรมิสนัติภาพในยโุรป บคุคลที่มีชื่อเสียงที่ไดร้บั
รางวลัคารล์มาแลว้อาทิ บิล คลินตนั,โทนี แบลร ์แลว้เที่ยวชมเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบารอ็ค,จตัรุสัเมืองเก่า 
(Katschhof) ศนูยก์ลางของเมืองสถานที่จดังานส าคญัๆ, มหาวิทยาลยั RWTH AA-
CHEN เป็นมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงโด่งดงัมากในดา้นวิศวกรรมศาสตร ์นบัไดว่้าเป็น
มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ่งของยโุรป,ปอ้มประตเูมืองโบราณ มีรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้น
หนงัสือ นอกจากนีเ้มืองอาเค่นยงัเคยเป็นสถานที่อาบน า้แรข่องทหารโรมนั ตัง้แต่
สมยัก่อนครสิตกาล ซึ่งจะเห็นไดจ้ากสถานอาบน า้แร ่ และแหลง่น า้พรุอ้นในปัจจบุนั
มากกว่า 30 แห่ง 

(178 ก.ม.) 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE AACHEN EUROPAPLATZ หรือเทียบเท่าในระดบั https://www.mercure-
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เดียวกนั aachen-europaplatz.de/ 
วันทีส่าม อาเค่น - บรัสเซลล ์- จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ ์ เสาร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสูก่รุงบรสัเซลส ์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม บรสัเซลสเ์ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์

กลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษไ์วจ้ากรฐับาล จตัรุสักรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรุสัอนังดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ไดร้บัการยกย่องจากนกัท่องเที่ยวทั่ว
โลก หรือแมแ้ต่อารค์ดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตรยิฟิ์ลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร ์
ฮโูก และชารล์ส โบเดอแลร ์ สองนกัเขียนชื่อดงัยงักลา่วถึง แลว้พาท่านไปชมรูปป้ัน
แมนเนเกน้พิส รูปป้ันเจา้หนนูอ้ยที่โด่งดงั 

(143 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม

ผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัต่อปี และมีรา้นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 รา้น, 
ผา้ปักลกูไม ้หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอรอ่ยที่หาชิมไดไ้ม่ยาก  

(100 ก.ม.) 
 
 

 

15.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมดว้ยงบกว่า 
27.5 ลา้นยโูร ก็พรอ้มที่จะรบันกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่
ส  าคญัแห่งหนึ่ง ที่นกัท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรสัเซลส ์ ออกแบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบดว้ยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ ์  ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม 
จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม เดินทางต่อสูเ่มืองบรูกจ ์ศนูยป์ระวตัิศาสตร์
ของเมืองไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรอือีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะในยคุจติรกรรมยคุเนเธอรแ์ลนด์
ตอนตน้  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PARK HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั http://www.parkhotelbrugge.be/ 
วันทีส่ี่ เมืองมรดกโลกบรูกจ ์- หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม  อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองบรูกจ ์ ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆที่ตัง้ครอ่มอยู่

เหนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจั่วและสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศที่ท่าน
สามารถพบเห็นไดท้ั่วเมือง น าคณะผ่านชมปอ้มปราการสมยัยคุศตวรรษที่ 13 ชม 
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถแ์ม่พระที่มีหอสงูสรา้งดว้ย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูปแกะสลกัมาดอน
น่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบ
โกธิค อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สงูถึง 83 เมตร จากนัน้น าคณะ
ชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสทิธิ์ (Basilica of the Holy Blood)  ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุ
ขึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์ และการเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สดุคือ การ
ลอ่งเรือไปตามล าคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์ หรือ อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกนัฮอลแลนด ์ (Holland) 

เมืองหลวงคืออมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เป็นประเทศที่มีพืน้ที่สว่นหนึ่งอยู่ต  ่ากว่าระ 
ดบัน า้ทะเล ท าใหฮ้อลแลนดม์ีคลองจ านวนมากเพื่อระบายน า้ออกสูท่ะเล ซึ่งเป็น
เอกลกัษณอ์ย่างหนึ่ง เขา้สูห่มู่บา้นประมงโฟเลนดมั ที่ยงัคงอนรุกัษวิ์ถีแบบดัง้เดิม
ดว้ยชดุแต่งกายพืน้เมือง อิสระใหท้่านเดินเลน่ชมเมือง พรอ้มหาซือ้ของที่ระลกึ 

(271 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE AMSTERDAM HOTEL CITY SOUTH หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
http://mercure-hotel-
amsterdam-city.com 
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วันทีห้่า สวนดอกทวิลิปทีเ่คอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

จันทร ์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูห่มู่บา้น Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไมเ้มืองหนาวในไร่

กวา้ง เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกบัแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสีสนั หลาก 
หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนที่กวา้งใหญ่แห่งนี ้ยงัรม่รื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผ่
กิ่งกา้นเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ใหค้วามชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุไ์มด้อก
อื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนีใ้หก้ลายเป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไมจ้รงิๆ 
อิสระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพสวยๆ ไวเ้ป็นที่ระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม  
- 10 พฤษภาคม 2020)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก เรือจะ

ลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะใหท้่านไดเ้หน็บา้นเรือนแบบชาวดชัต ์ ถกูสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างลอ่งเรือผ่านบา้น, เรือนแพที่อยู่รมิ
คลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลงั เขตที่เก่าแก่ที่สดุของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอด
สง่ท่านที่สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอรแ์ลนด ์ ไดร้บัการยกย่องว่าดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนใหเ้ป็นอญัมณี
ที่มีค่าที่สดุ ปัจจบุนัสถาบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การ
เจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ส  าหรบัท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่าน
เลือกซือ้เพชรชัน้ดีพรอ้มรบัรองดว้ย Certificate จากบรษิัทฯที่มีชื่อเสียง แลว้เขา้สู่
ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของจตัรุสัแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นกัท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลาง
จตัรุสั และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอรด์มั Red 
Light  District 

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พัก MERCURE AMSTERDAM HOTEL CITY SOUTH หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
http://mercure-hotel-
amsterdam-city.com 

วันทีห่ก หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูภ่มูิภาคซานที่เมืองซานสคนัส ์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั ปัจจบุนั

เป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว ดชัต ์ ที่ใชก้งัหนั
ลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหนา้ที่ผลิต
น า้มนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษงานไม ้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บา้นแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑท์ี่น่าสนใจ อาทิ พิพธิภณัฑเ์บเกอรี่ ชีสฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครื่องกาแฟ
และชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเบรเมน เมืองท่าเรือกบัการเดินเรือที่ส  าคญัทางตอนเหนือของ

เยอรมนั ความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองท่าประ 
มาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ท่าเรือเบรเมอรฮ์าเฟนไม่เป็นเพียงท่าเรือขนถ่าย
ตูค้อนเทนเนอรใ์หญ่ที่สดุในยโุรป แต่ยงัเป็นท่าเรือขนถ่ายรถยนตส์  าคญัที่สดุในยโุรป
ดว้ย 

(368 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RADISSON BLU BREMEN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 

http://www.radissonblu.com/
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วันทีเ่จ็ด เทีย่วชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวรก์ - เทีย่วชมเมือง พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ท่องเที่ยวเมืองเบรเมน ชมจตัรุสัมารค์พลทัซ ์ ที่มีศาลาประชาคมรูปทรงสมยัฟ้ืนฟู

ศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลนัด ์และวิหารทรงโกธิคเซนตเ์พทรี เดินเลน่บนถนน
ชื่อดงัเบิทเซอรต์ราเซและย่านชนอร ์ ที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ สว่นตลาด
ไฟรมารค์ที่เบือรเ์กอรไ์วเด ซึ่งมีอายยุาวนานกว่า 960 ปีนบัว่าเป็นตลาดนดัประจ าปี
ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในเยอรมน ี จนไดเ้วลาเดินทางต่อสูเ่มืองฮมับวรก์อนัเก่าแก่กว่า 
1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่ส  าคญัที่สดุของ
เยอรมนี และเป็นศนูยก์ลางการคา้ต่างประเทศใหญ่ที่สดุอีกดว้ย น าเที่ยวชมเมือง
ฮมับวรก์ อนัประกอบดว้ยที่ตัง้ที่แสนงดงามริมแม่น า้เอลเบก้บัแม่น า้อลัสเ์ทอร ์เต็มไป
ดว้ยสีสนัในย่านเรงิรมยเ์ซนตเ์พาลี กบัถนนเรเพอรบ์าน ผา่นชมโบสถม์ิเชลล ์ เขต
ท่าเรือที่ชวนประทบัใจเองเรียงรายไปดว้ยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าใหเ้มืองนีม้ี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้ 2 สายคือเอลเบอ้และอลัสเทอร ์ เริ่มจากศาลากลาง

ฮมับวรก์ (Rathaus) เป็นอาคารที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล ้ ๆ กบั
ทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหวัใจของฮมับรูก์ โดยอาคารถกูสรา้งขึน้
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตลน์ีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 
Style) เป็นหนึ่งในอาคารที่เก็บรกัษาไวอ้ย่างสมบรูณม์ากที่สดุของเมือง เชื่อกนัว่า
ฮมับรูก์เป็นเมืองที่เป็นตน้แบบของการสรา้งโบสถ ์  โบสถเ์ซ็นปีเตอร,์ โบสถน์ิโคไล 
หรือโบสถน์ิโคลสั ซากสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ หลงัจากถกูท าลายในสงคราม 
โลกครัง้ที่ 2 โบสถแ์ห่งนีไ้ดส้งวนเอาไว ้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจ าแก่คนรุน่หลงั, 
โบสถม์ิคาเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึ่งในโบสถน์กิายโปรแตสแตนท ์ เป็น
สถาปัตยกรรมบารอ็ค ไดช้ื่อว่าโบสถบ์ารอ็คที่สวยที่สดุทางเหนือของเยอรมนันี ย่าน
Hafen city เขตท่าเรือใหม ่ และย่านโกดงัชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั 
สินคา้ที่ไดรบัการยอมรบัว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภายในเขต
ท่าเรือฮมับรูก์ สมกบัที่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนีและใหญ่ติดอนัดบัโลก ย่าน
ซงัทเ์พาลี (St. Pauli) อีกหนึ่งย่านที่มีชื่อเสียงระดบัโลก เป็นย่านเก่าแก่ที่สามารถ
ยอ้นกลบัไปในศตวรรษที่ 17 เป็นศนูยก์ลางการพกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสนกุ 
ปัจจบุนัย่านซงัทเ์พาลีเป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะ ย่านบนัเทิงยามราตรีที่ชื่อ รีพเพอร์
บาหน์ (Reeperbahn) หรอืถิ่นโคมแดงของฮมับรูก ์ อีกทัง้ยงัมยี่านชอ้ปปิ้งชื่อดงั     
อลัสเตอรอ์ารค์าเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิรก์ (Mönckebergstraße) 
ไวต้อ้นรบันกัท่องเที่ยวที่มาเยือน  

(123 ก.ม.) 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PARK HYATT HAMBURG หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.hyatt.com/ 
วันทีแ่ปด ฮัมบวรก์ - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ - เทีย่วชมเมือง - เดินทางกลับ พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.02 น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนของเยอรมนัเพื่อเดินทางสูเ่มืองแฟรงคเ์ฟิรต์ (489 ก.ม.) 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.30 น. น าท่านเที่ยวชมนครแฟรงคเ์ฟิรต์ เมืองศนูยก์ลางทางการเงินการธนาคารของยโุรป  

และเป็นบา้นเกิดของกวีชื่อดงัชาวเยอรมนัที่รูจ้กักนัดีในนามของเกอเธ่ เขา้สูจ่ตรุสั 
รือเมอร ์  (Römerplatz)  ที่ตัง้ของศาลาว่ากลางเมืองเก่า ดา้นตรงขา้มมีอาคารบา้น
โครงไมส้มยักลางที่เรียกว่าออสไซเลอ่ (Ostzeile) บา้นกึ่งไมซุ้งแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบราณ บรเิวณรอบ ๆ มีรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลกึ อิสระใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิ้งบนถนนไซล ์ ว็อลคกิง้สตรทีที่คราคร ่าไปดว้ยผูค้น หรือ 
สินคา้แบรนดเ์นมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 
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18.00 น. เดินทางสูส่นามบินเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND 
คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG923  
วันทีเ่ก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร ์
12.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนัโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

19 - 27 ม.ีค. 2563 102,000.- 92,000.- 82,000.- 18,000.- 15,000.- -28,000.- 
-24,000.- 

9 - 17 เม.ย. 2563 105,000.- 95,000.- 84,000.- 18,000.- 15,000.- -29,000.- 
-25,000.- 

23 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563 102,000.-  92,000.- 82,000.- 18,000.- 15,000.- -28,000.- 
     -24,000.- 

30 เม.ย. – 8 พ.ค. 2563 102,000.- 92,000.- 82,000.- 18,000.- 15,000.- -28,000.- 
-24,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเรือล่องแม่น า้ไรน ์ / คา่เขา้สวนเคอเคนฮอฟ / คา่ล่องเรือหลงัคากระจก / คา่รถไฟ 2nd Class จากฮมับรูก ์ ไปยงั

เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)  
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
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2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร ์
 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิ่มคือคา่วีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไม่อยูใ่น
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แนใ่จว่าจะไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบ
กรุ๊ป 

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL 
GROUP TOUR ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ี่ทา่นช าระ
มาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่สายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิม บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
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▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 
ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั 
ซึ่งอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มจีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Res-
ervation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ น  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  
((ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่สถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการนที่สถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการ  สแกนลายนิวมือดว้ยตนเองสแกนลายนิวมือดว้ยตนเอง)) 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิีซา่ (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมวีีซา่ในกลุ่มเชงเกน้หรือ, 
อเมรกิา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ท่านจะตอ้งมายื่นวซี่าดว้ยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์  

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่าง
ไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรบัรอง
จากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พรอ้มระบชุื่อของผูท้ี่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากหลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

  


