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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) พฤหสับด ี

20.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร์ D16-19 เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระ และการ

เชค็อนิ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเทีย่วบนิที ่TG920  

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่

รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณี

ที่เกดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาด

เทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธ

การเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงั

จดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คืนเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวร์

จะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทีส่อง แฟรงคเ์ฟิรต์ - ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์- อาเคน่ - มหาวหิารแหง่เมอืง ศกุร ์

06.15 น. คณะถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

สมัภาระแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ รถโคช้น าคณะเดินทางสู่เมืองบ๊อบพาร์ด เมือง

ส าคัญส าหรับจัดงานเทศกาลประจ าปีรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,320 

ก.ม. มคีวามยาวเป็นอันดับสามของทวปียุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทัง้

ทางดา้นประวัตศิาสตร ์และทางดา้นจติใจของชาวเยอรมัน เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางการ

ผลติไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุบนแมน่ ้าไรนต์อนกลาง น าคณะล่องเรอืชมความงดงามเรือ่งราว

ของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆยังคงมมีนตเ์สน่หอ์ยา่งไม่

เสือ่มคลาย แมน่ ้าแห่งนี้ยังก่อใหเ้กดิเรือ่งราวต านานและบทเพลงต่างๆทีท่ าใหผู้ค้น

หลงใหล จดุชมววิหนา้ผาลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญงิสาวทีค่ร่า

ชวีติผูค้นทีเ่ดนิทางโดยเรอืผา่นแมน่ ้าสายนีจ้นเขา้สูเ่ขตเมอืงเซนตก์อร ์

(114 ก.ม.) 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าท่านสู่เมอืงอาเค่น เมอืงประวัตศิาสตรท์ีม่ปีระวัตยิาวนานมาตัง้แต่สมัยโรมัน ท า

เมอืงนี้ใหก้ลายเป็นจุดศูนยก์ลางของยโุรปในชว่งศตวรรษที ่9 หรอือกีชือ่หนึง่ของ

เมอืงนี้คอื Kaiserstadt หรอืเมอืงแห่งจักรพรรดเิมอืงน่ันเอง ชมมหาวหิารแห่งเมอืง

อาเคน่ มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน นับเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วของเมอืงและยังถูก

จัดใหเ้ป็นมรดกโลกของยูเนสโก ้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธคิผสมกับกาโล-โรมัน 

ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 786 มหาวหิารนี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานที่แต่งตัง้กษัตรยิข์อง

(178 ก.ม.) 
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เยอรมน ีในสมยักอ่นมาแลว้หลายพระองค ์ลานกวา้งดา้นหนา้ใชเ้ป็นทีรั่บรางวัลคารล์

ในทุก ๆ ปี รางวัลคาร์ลนี้จะมอบใหก้ับผูท้ีส่่งเสรมิสันตภิาพในยุโรป บุคคลที่มี

ชือ่เสยีงทีไ่ดรั้บรางวัลคารล์มาแลว้อาท ิบลิ คลนิตัน, โทนี แบลร ์แลว้เทีย่วชมเมอืง

เก่า ศาลาเทศบาลเมอืง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธคิและบาร็อค,

จัตุรัสเมืองเก่า (Katschhof) ศูนย์กลางของเมืองสถานที่จัดงานส าคัญๆ, 

มหาวทิยาลัย RWTH AACHEN เป็นมหาวทิยาลัยที่มชี ือ่เสยีงโด่งดังมากในดา้น

วศิวกรรมศาสตร์ นับไดว้่าเป็นมหาวทิยาลัยอันดับหนึ่งของยุโรป,ป้อมประตูเมอืง

โบราณ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นหนังสอื นอกจากนีเ้มอืงอาเคน่ยงัเคยเป็นสถานทีอ่าบ

น ้าแร่ของทหารโรมัน ตัง้แต่สมัยก่อนครสิตกาล ซึง่จะเห็นไดจ้ากสถานอาบน ้าแร ่

และแหลง่น ้าพรุอ้นในปัจจบุนัมากกวา่ 30 แหง่ 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE AACHEN EUROPAPLATZ หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

https://www.mercure-

aachen-europaplatz.de/ 

วนัทีส่าม อาเคน่ - บรสัเซลล ์- จตัรุสักรองปลาซ - อะตอมเมยีม - บรกูจ ์ เสาร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าทา่นสูก่รงุบรัสเซลส ์เมอืงหลวงของเบลเยีย่ม บรัสเซลสเ์ปรยีบเสมอืนพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ อาคารบา้นเรอืนไดรั้บการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand 

Place) จัตรัุสอนังดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป ไดรั้บการยกยอ่งจากนักทอ่งเทีย่วทั่ว

โลก หรอืแมแ้ต่อารค์ดัชเชสอสิซาเบลลา ธดิาของกษัตรยิฟิ์ลปิที ่2 แห่งสเปน, วคิ

เตอร ์ฮโูก และชารล์ส โบเดอแลร ์สองนักเขยีนชือ่ดังยังกล่าวถงึ แลว้พาท่านไปชม

รปูปัน้แมนเนเกน้พสิ รปูปัน้เจา้หนูนอ้ยทีโ่ดง่ดัง 

(143 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของเมอืงอาท ิชอ็คโกแล็ต เบลเยีย่ม

ผลติชอ็คโกแลตกวา่ 172,000 ตันต่อปี และมรีา้นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 รา้น, 

ผา้ปักลกูไม ้หรอืลิม้ลองวาฟเฟิล ของอรอ่ยทีห่าชมิไดไ้มย่าก  

(100 ก.ม.) 

 

 

 

15.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกับอะตอมเมยีม (ATOMIUM) หลังจากทีปิ่ดซอ่มแซมดว้ยงบกว่า 

27.5 ลา้นยูโร ก็พรอ้มที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่

ส าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre 

Waterkeyn ประกอบดว้ยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนอะตอม จ านวน 9 

ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ม เดนิทางต่อสูเ่มอืงบรูกจ ์ศูนยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง

ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นเมอืงในมรดกโลกของยเูนสโก หรอือกีชือ่หนึง่คอื “เวนสิเหนือ” เป็น

เมอืงทา่และมคีวามส าคัญในทางศลิปะในยคุจติรกรรมยคุเนเธอรแ์ลนดต์อนตน้  
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK HOTEL BRUGGE หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั http://www.parkhotelbrugg

e.be/ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมรดกโลกบรกูจ ์- หมูบ่า้นประมงโฟเลนดมั - อมัสเตอดมั  อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เทีย่วชมเมอืงบรูกจ์ ซ ึง่เป็นเมอืงทีง่ามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆที่ตัง้คร่อมอยู่

เหนือล าคลอง บา้นหลังคาทรงจั่วและสนามหญา้อันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่าน

สามารถพบเห็นไดท้ั่วเมอืง น าคณะผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม 

Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถแ์มพ่ระทีม่หีอสงูสรา้งดว้ย

อฐิ 122 เมตร ถอืเป็นงานฝีมอืของชา่งในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมรีปูแกะสลักมาดอนน่า 

ผลงานของไมเคลิ แองเจโล ชา่งฝีมอืระดับโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบ

โกธคิ อายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สงูถงึ 83 เมตร จากนัน้น าคณะ

ชมโบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีารแห่พระธาตุ

ขึน้ทกุปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์และการเทีย่วชมเมอืงทีด่ทีีส่ดุคอื การ

ล่องเรอืไปตามล าคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอื อกีชือ่หนึง่ทีน่ยิมเรยีกกันฮอลแลนด ์(Holland) 

เมอืงหลวงคอือมัสเตอรด์ัม (Amsterdam) เป็นประเทศทีม่พีืน้ทีส่ว่นหนึง่อยูต่ ่ากวา่ระ 

ดับน ้าทะเล ท าใหฮ้อลแลนดม์คีลองจ านวนมากเพื่อระบายน ้าออกสู่ทะเล ซึง่เป็น

เอกลักษณ์อย่างหนึ่ง เขา้สู่หมู่บา้นประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วถิแีบบดัง้เดมิ

ดว้ยชดุแตง่กายพืน้เมอืง อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง พรอ้มหาซือ้ของทีร่ะลกึ 

(271 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE AMSTERDAM HOTEL CITY SOUTH หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

http://mercure-hotel-

amsterdam-city.com 

วนัทีห่า้ สวนดอกทวิลปิทีเ่คอเคนฮอฟ - กรงุอมัสเตอดมั - จตรุสัแดม - ลอ่งเรอืหลงัคา

กระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร 

จนัทร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เดนิทางสู่หมูบ่า้น Lisse ทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม ปลูกดอกไมเ้มอืงหนาวในไร่

กวา้ง เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทวิลปิทีชู่ดอกอวดสสีันหลาก 

หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนทีก่วา้งใหญแ่หง่นี้ ยงัรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมใ้หญแ่ผ่

ก ิง่กา้นเป็นแถวเรยีงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ใหค้วามชุม่ชืน้ สดชืน่ และพันธุไ์มด้อก

(38 ก.ม.) 
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อืน่ๆ อกีมากมายทีเ่ปลี่ยนสถานทีแ่ห่งนี้ใหก้ลายเป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมจ้รงิๆ 

อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพสวยๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ชว่งเทศกาลดอกทวิลปิ 21 มนีาคม 

- 10 พฤษภาคม 2020)  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าคณะเทีย่วชมกรุงอัมสเตอรด์ัม ดว้ยบรรยากาศการล่องเรอืหลังคากระจก เรอืจะ

ลอ่งไปตามล าคลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชต์ ถูกสรา้งมา

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุ

ของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรอืผ่านบา้น, เรอืนแพทีอ่ยูร่มิ

คลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง เขตทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของกรุงอัมสเตอดัม จากนัน้เรอื

จอดสง่ท่านทีส่ถาบันเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจยีระไน

เพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการยกยอ่งว่าดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการ

คัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนให ้

เป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ ปัจจบุนัสถาบนัเพชรแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการ Cutting 121 

(การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ส าหรับท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีล ้าค่า 

เชญิท่านเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง 

แลว้เขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจ

กลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดนิเที่ยวชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิ

ตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุง

อมัสเตอรด์ัม Red Light District 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั MERCURE AMSTERDAM HOTEL CITY SOUTH หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

http://mercure-hotel-

amsterdam-city.com 

วนัทีห่ก หมูบ่า้นกงัหนัลมซงัสคาน - เบรเมน - เยอรมน ี องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสูภู่มภิาคซานทีเ่มอืงซานสคันส ์ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม ปัจจุบัน

เป็นพพิธิภณัฑเ์ปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาว ดัชต ์ทีใ่ชก้ังหัน

ลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติ

น ้ ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม ้นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ยังมี

พพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภณัฑเ์บเกอรี ่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟ

และชา โรงหบีน ้ามนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. ออกเดนิทางสู่เมืองเบรเมน เมืองท่าเรือกับการเดนิเรือที่ส าคัญทางตอนเหนือของ (368 ก.ม.) 
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เยอรมนั ความสมัพันธท์างการคา้ระหวา่งชาตเิชือ่มโยงเมอืงเบรเมนกับเมอืงท่าประ มาณ 

1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ท่าเรอืเบรเมอรฮ์าเฟนไม่เป็นเพยีงท่าเรอืขนถ่ายตูค้อน

เทนเนอรใ์หญท่ีส่ดุในยโุรป แตย่งัเป็นทา่เรอืขนถา่ยรถยนตส์ าคัญทีส่ดุในยโุรปดว้ย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON BLU BREMEN หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.radissonblu.com 

วนัทีเ่จ็ด เทีย่วชมเมอืงเบรเมน - ฮมับวรก์ - เทีย่วชมเมอืง พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ท่องเที่ยวเมอืงเบรเมน ชมจัตุรัสมาร์คพลัทซ ์ทีม่ศีาลาประชาคมรูปทรงสมัยฟ้ืนฟู

ศลิปะวทิยาการ,ประตมิากรรมโรลันด ์และวหิารทรงโกธคิเซนตเ์พทร ีเดนิเลน่บนถนน

ชือ่ดังเบทิเซอรต์ราเซและย่านชนอร ์ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ส่วนตลาด

ไฟรมารค์ทีเ่บอืรเ์กอรไ์วเด ซึง่มอีายยุาวนานกว่า 960 ปีนับว่าเป็นตลาดนัดประจ าปี

ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเยอรมนี จนไดเ้วลาเดนิทางต่อสู่เมอืงฮัมบวรก์อันเก่าแก่กว่า 

1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อันดับที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่ส าคัญที่สุดของ

เยอรมนี และเป็นศูนยก์ลางการคา้ต่างประเทศใหญ่ทีสุ่ดอกีดว้ย น าเทีย่วชมเมอืง

ฮมับวรก์ อนัประกอบดว้ยทีต่ัง้ทีแ่สนงดงามรมิแมน่ ้าเอลเบก้บัแมน่ ้าอลัสเ์ทอร ์เต็มไป

ดว้ยสสีันในย่านเรงิรมยเ์ซนตเ์พาล ีกับถนนเรเพอร์บาน ผ่านชมโบสถม์เิชลล์ เขต

ทา่เรอืทีช่วนประทับใจเองเรยีงรายไปดว้ยอาคารตามแบบแผนดัง้เดมิ ท าใหเ้มอืงนี้มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. เทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า 2 สายคอืเอลเบอ้และอลัสเทอร ์เริม่จากศาลากลาง

ฮัมบวรก์ (Rathaus) เป็นอาคารทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมอืงใกล ้ๆ กับ

ทะเลสาบ Binnenalster เปรยีบเสมอืนหัวใจของฮัมบูรก์ โดยอาคารถูกสรา้งขึน้

ในชว่งระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตลน์ีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 

Style) เป็นหนึง่ในอาคารทีเ่ก็บรักษาไวอ้ยา่งสมบรูณ์มากทีส่ดุของเมอืง เชือ่กันว่า

ฮัมบูรก์เป็นเมอืงทีเ่ป็นตน้แบบของการสรา้งโบสถ ์โบสถเ์ซ็นปีเตอร,์ โบสถน์โิคไล 

หรอืโบสถน์โิคลัส ซากสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ หลังจากถูกท าลายในสงคราม 

โลกครัง้ที ่2 โบสถแ์ห่งนี้ไดส้งวนเอาไว ้เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนความจ าแกค่นรุ่นหลัง, 

โบสถม์คิาเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึง่ในโบสถน์กิายโปรแตสแตนท์ เป็น

สถาปัตยกรรมบาร็อค ไดช้ือ่ว่าโบสถบ์าร็อคทีส่วยทีส่ดุทางเหนือของเยอรมันนี ยา่น

Hafen city เขตท่าเรอืใหม่ และยา่นโกดังชไปเคอชตัท (Speicherstadt) เขตคลัง 

สนิคา้ที่ไดรับการยอมรับว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภายในเขต

ทา่เรอืฮมับรูก์ สมกบัทีเ่ป็นทา่เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในเยอรมนีและใหญ่ตดิอันดับโลก ยา่น

(123 ก.ม.) 

 

 

 

http://www.radissonblu.com/
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ซงัทเ์พาล ี(St. Pauli) อกีหนึง่ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เป็นยา่นเกา่แกท่ีส่ามารถ

ยอ้นกลับไปในศตวรรษที่ 17 เป็นศูนยก์ลางการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสนุก 

ปัจจุบันย่านซังท์เพาลีเป็นที่รูจั้กกันดีในฐานะ ย่านบันเทงิยามราตรีที่ช ือ่ รีพเพอร์

บาหน์ (Reeperbahn) หรอืถิน่โคมแดงของฮัมบรูก ์อกีทัง้ยังมยีา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดัง อัล

สเตอรอ์ารค์าเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบริก์ (Mönckebergstraße) ไว ้

ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK HYATT HAMBURG หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั https://www.hyatt.com/ 

วนัทีแ่ปด ฮมับวรก์ - รถไฟดว่นสูเ่มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ - เทีย่วชมเมอืง - เดนิทางกลบั พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.02 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟดว่นของเยอรมนัเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ (489 ก.ม.) 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.30 น. น าท่านเทีย่วชมนครแฟรงคเ์ฟิรต์ เมอืงศูนยก์ลางทางการเงนิการธนาคารของยโุรป 

และเป็นบา้นเกดิของกวชีือ่ดังชาวเยอรมันทีรู่จั้กกันดใีนนามของเกอเธ่ เขา้สู่จตุรัส 

รอืเมอร ์(Römerplatz) ทีต่ัง้ของศาลาว่ากลางเมอืงเก่า ดา้นตรงขา้มมอีาคารบา้น

โครงไมส้มยักลางทีเ่รยีกว่าออสไซเล่อ (Ostzeile) บา้นกึง่ไมซ้งุแบบเยอรมันดัง้เดมิ

โบราณ บรเิวณรอบ ๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงบนถนนไซล ์ว็อลคกิง้สตรทีทีค่ราคร ่าไปดว้ยผูค้น หรอื 

สนิคา้แบรนดเ์นมอาท ิLouis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 

 

 

18.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND 

คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

20.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG923  

วนัทีเ่กา้ เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ ศกุร ์

12.30 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนัโปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

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.- 

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

-24,000.- 
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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.- 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่25 ธันวาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าไรน ์/ คา่เขา้สวนเคอเคนฮอฟ / คา่ลอ่งเรอืหลังคากระจก / คา่รถไฟ 2nd Class             ไป

ยงัเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี

ทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่น

ใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลี่ยนยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชุมนานาชาต ิ

(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมน ี(เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงนิ

เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพที่ไม่ไดเ้กดิจากโรค

ประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง 

ซึง่เงนิมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการ

เดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลือตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มี

เงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สุราบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม

ทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่

บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

(ไมร่วมพเีรยีดชว่งเมษายน,ตลุาคม,และปีใหม ่แจง้เปลีย่นแปลงไมเ่กนิ 60 วนั)  

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีก

จากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

     2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.
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2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่

ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเท่านัน้ และตอ้ง

ไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิี

ซา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้ม

กนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไมแ่น่ใจว่าจะ

ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็ว

กวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจาก

กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 

อบุัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี

ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR ที่ระบุความรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นี้จะค านึงถงึ

ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวัน

เดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่

กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่

กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสาย

การบนิเทา่นัน้ 
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คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราที่สายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมี

ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน

ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE 

SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เตมิ 
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ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยก

กระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ประเทศเยอรมนัเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ประเทศเยอรมนั    ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1100  วนัท าการวนัท าการ  

((ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  ขอความกรณุาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการขอความกรณุาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการ  สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเองสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง)) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ (ในกรณีทีท่่านไมเ่คยมวีซีา่ในกลุ่ม

เชงเกน้หรอื, อเมรกิา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ทา่นจะตอ้งมายืน่วซีา่ดว้ยตนเองทีส่ถานทตู) 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกัน

ทัง้ 2 รปู / **กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่ขอตัวอยา่งรปูถา่ย** 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  
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 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง

, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจาก

นัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์  

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่

มกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวี

ซา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พรอ้มระบชุือ่ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้***สถานทตูไมรั่บบัญชี

กระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที ่บดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลงหลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง  

และเและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ  ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง นอยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึ)้

ซ ึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  ดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไ ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


