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ยโูรเปีย้น ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนท่องเท่ียวในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดใูบไม้ผลิ
ของทกุปี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2017 ดอกทิวลิปจะบำนพร้อมกนัทัว่สวนแห่งนีบ้นพืน้ท่ีกวำ่ 80 ไร่ ชมทิว
ลิปนำนำพนัธุ์ ชชู่ออวดควำมสวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดท่ีอบอุน่ นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอเส้นทำงสดุสวยของประเทศเยอรมนั 
เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ท่ีรวมไฮไลท์ของประเทศตำ่งๆไว้ด้วยกนั แตล่ะเมืองล้วนแตม่ีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั  
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) เสาร์ 
20.30 น. พร้อมคณะท่ีสนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้ โดยสำรระหวำ่งประเทศ สำยกำรบินไทย 

เคำน์เตอร์ D16-19 เจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองสมัภำระ และกำร
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทำงสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี TG920  
หมำยเหต ุ ทำงบริษัทได้เตรียมกำรเดินทำงของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ำรถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้ำนอำหำร สถำนท่ีเข้ำชมตำ่ง ๆ ไว้ลว่งหน้ำให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุกำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบตัิ, กำรถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง 
ท ำให้กำรเดินทำงล่ำช้ำ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยงัจุดหมำยตำม
โปรแกรมได้ หัวหน้ำทัวร์ มีสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงิน
คำ่ใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีช ำระแล้ว เพรำะทำงบริษัทฯ ได้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ล่วงหน้ำแล้ว 
และหำกมีค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจำกในรำยกำรทวัร์ หวัหน้ำทัวร์จะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบ เพรำะเป็นสิ่งท่ีทำงบริษัท ฯ มิอำจรับผิดชอบได้ 

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง อาทติย์ 
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06.00 น. คณะถงึสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
สมัภำระแล้ว รถโค้ชปรับอำกำศ รถโค้ชน ำคณะเดินทำงสูเ่มืองบ๊อบพำร์ด เมือง
ส ำคญัส ำหรับจดังำนเทศกำลประจ ำปีริมฝ่ังแมน่ ำ้ไรน์ ท่ีมีควำมยำวทัง้หมด 1,320 
ก.ม. มีควำมยำวเป็นอนัดบัสำมของทวีปยโุรป ยงัคงรักษำควำมเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทำงด้ำนประวตัิศำสตร์ และทำงด้ำนจิตใจของชำวเยอรมนั เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลำงกำร
ผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนแมน่ ำ้ไรน์ตอนกลำง น ำคณะลอ่งเรือชมควำมงดงำมเร่ืองรำว
ของปรำสำทตำ่งๆ จำกยคุโรมนัและชำวเยอรมนัเผ่ำตำ่งๆยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่
เสื่อมคลำย แมน่ ำ้แห่งนีย้งัก่อให้เกิดเร่ืองรำวต ำนำนและบทเพลงตำ่งๆท่ีท ำให้ผู้คน
หลงใหล จดุชมวิวหน้ำผำลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต ำนำนของหญิงสำวท่ีคร่ำ
ชีวิตผู้คนที่เดินทำงโดยเรือผ่ำนแมน่ ำ้สำยนีจ้นเข้ำสูเ่ขตเมืองเซนต์กอร์ 

(114 ก.ม.) 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น ำท่ำนสูเ่มืองอำเคน่ เมืองประวตัิศำสตร์ท่ีมีประวตัิยำวนำนมำตัง้แตส่มยัโรมนั ท ำ

เมืองนีใ้ห้กลำยเป็นจดุศนูย์กลำงของยโุรปในช่วงศตวรรษท่ี 9 หรืออีกช่ือหนึง่ของ
เมืองนีค้ือ Kaiserstadt หรือเมืองแห่งจกัรพรรดิเมืองนัน่เอง ชมมหำวิหำรแห่งเมืองอำ
เคน่ มีประวตัิศำสตร์อนัยำวนำน นบัเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวของเมืองและยงัถกูจดั
ให้เป็นมรดกโลกของยเูนสโก้ ด้วยสถำปัตยกรรมแบบกอธิคผสมกบักำโล-โรมนั ถกู
สร้ำงขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 786 มหำวิหำรนีเ้คยถกูใช้เป็นสถำนท่ีแตง่ตัง้กษัตริย์ของเยอรมนี 
ในสมยัก่อนมำแล้วหลำยพระองค์ ลำนกว้ำงด้ำนหน้ำใช้เป็นท่ีรับรำงวลัคำร์ลในทกุ ๆ 
ปี รำงวลัคำร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ ท่ีสง่เสริมสนัติภำพในยโุรป บคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้รับ
รำงวลัคำร์ลมำแล้วอำทิ บิล คลินตนั,โทนี แบลร์ แล้วเท่ียวชมเมืองเก่ำ ศำลำเทศบำล
เมือง (Rathaus) ผสมผสำนและงดงำมแบบโกธิคและบำร็อค,จตัรัุสเมืองเก่ำ 
(Katschhof) ศนูย์กลำงของเมืองสถำนท่ีจดังำนส ำคญัๆ, มหำวิทยำลยั RWTH AA-
CHEN เป็นมหำวิทยำลยัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัมำกในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ นบัได้วำ่เป็น
มหำวิทยำลยัอนัดบัหนึง่ของยโุรป,ป้อมประตเูมืองโบรำณ มีร้ำนอำหำร คำเฟ่ ร้ำน
หนงัสือ นอกจำกนีเ้มืองอำเคน่ยงัเคยเป็นสถำนท่ีอำบน ำ้แร่ของทหำรโรมนั ตัง้แต่
สมยัก่อนคริสตกำล ซึง่จะเห็นได้จำกสถำนอำบน ำ้แร่ และแหลง่น ำ้พรุ้อนในปัจจบุนั
มำกกวำ่ 30 แห่ง 

(178 ก.ม.) 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั MERCURE HOTEL AACHEN AM DOM หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
www.mercure.com 

วันที่สาม อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ จันทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น ำท่ำนสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเย่ียม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์

กลำงแจ้ง อำคำรบ้ำนเรือนได้รับกำรอนรัุกษ์ไว้จำกรัฐบำล จตัรัุสกรองปลำซ (Grand 
Place) จตัรัุสอนังดงำมท่ีสดุแห่งหนึ่งของยโุรป ได้รับกำรยกย่องจำกนกัท่องเท่ียวทัว่
โลก หรือแม้แตอ่ำร์คดชัเชสอิสซำเบลลำ ธิดำของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ 
ฮโูก และชำร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักลำ่วถงึ แล้วพำท่ำนไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้ำหนนู้อยท่ีโดง่ดงั 

(143 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่ำย อิสระให้ท่ำนเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้ำของเมืองอำทิ ช็อคโกแลต็ เบลเย่ียม

ผลิตช็อคโกแลตกวำ่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้ำนขำยช็อคโกแลต กวำ่ 2,000 ร้ำน, 
ผ้ำปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวำฟเฟิล ของอร่อยท่ีหำชิมได้ไมย่ำก  

(100 ก.ม.) 
 

http://www.mercure.com/
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15.00 น. น ำท่ำนไปถ่ำยรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจำกท่ีปิดซอ่มแซมด้วยงบกวำ่ 
27.5 ล้ำนยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจำกทัว่ทกุหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ี
ส ำคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลม ๆ ขนำดยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม 
จ ำนวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม เดินทำงตอ่สูเ่มืองบรูกจ์ ศนูย์ประวตัิศำสตร์
ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกช่ือหนึง่คือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่ำและมีควำมส ำคญัในทำงศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์
ตอนต้น  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั PARK HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั www.parkhotelbrugge.be 
วันที่ส่ี เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม  อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองบรูกจ์ ซึง่เป็นเมืองท่ีงำมสง่ำล้อมรอบด้วยสะพำนเลก็ๆท่ีตัง้คร่อมอยู่

เหนือล ำคลอง บ้ำนหลงัคำทรงจัว่และสนำมหญ้ำอนัเขียวขจี บรรยำกำศท่ีท่ำน
สำมำรถพบเห็นได้ทัว่เมือง น ำคณะผ่ำนชมป้อมปรำกำรสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ชม 
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แมพ่ระท่ีมีหอสงูสร้ำงด้วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็นงำนฝีมือของช่ำงในยคุนัน้ นอกจำกนีย้งัมีรูปแกะสลกัมำดอน
น่ำ ผลงำนของไมเคิล แองเจโล ช่ำงฝีมือระดบัโลก ศำลำวำ่กำร (Town Hall) แบบ
โกธิค อำยเุก่ำแก่กว่ำ 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สงูถงึ 83 เมตร จำกนัน้น ำคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสทิธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)  ซึง่จะมีกำรแห่พระธำตุ
ขึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค์ และกำรเท่ียวชมเมืองท่ีดีท่ีสดุคือ กำร
ลอ่งเรือไปตำมล ำคลอง ผ่ำนชมสถำปัตยกรรมของเมืองท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทำงสูป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ อีกช่ือหนึง่ท่ีนิยมเรียกกนัฮอลแลนด์ (Holland) 

เมืองหลวงคืออมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีสว่นหนึง่อยู่ต ่ำกวำ่ระ 
ดบัน ำ้ทะเล ท ำให้ฮอลแลนด์มีคลองจ ำนวนมำกเพ่ือระบำยน ำ้ออกสูท่ะเล ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์อย่ำงหนึง่ เข้ำสูห่มูบ้่ำนประมงโฟเลนดมั ท่ียงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิม
ด้วยชดุแตง่กำยพืน้เมือง อิสระให้ท่ำนเดินเลน่ชมเมือง พร้อมหำซือ้ของท่ีระลกึ 

(271 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

วันที่ห้า สวนดอกทวิลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทำงสูห่มูบ้่ำน Lisse ท่ีประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไม้เมืองหนำวในไร่

กว้ำง เข้ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำต่ืนใจกบัแปลงทิวลิปท่ีชดูอกอวดสีสนั หลำก 
หลำยสวยงำม นอกจำกนีภ้ำยในสวนท่ีกว้ำงใหญ่แห่งนี ้ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่
ก่ิงก้ำนเป็นแถวเรียงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ควำมชุ่มชืน้ สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอก
อื่นๆ อีกมำกมำยท่ีเปลี่ยนสถำนท่ีแห่งนีใ้ห้กลำยเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ 
อิสระให้ท่ำนได้บนัทกึภำพสวยๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ช่วงเทศกำลดอกทิวลิป 23 มีนำคม  
- 21 พฤษภำคม 2017)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.novotel.com/
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13.00 น. น ำคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยำกำศกำรลอ่งเรือหลงัคำกระจก เรือจะ
ลอ่งไปตำมล ำคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่ำนได้เหน็บ้ำนเรือนแบบชำวดชัต์ ถกูสร้ำงมำ
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้ำบ้ำน ระหวำ่งลอ่งเรือผ่ำนบ้ำน, เรือนแพท่ีอยู่ริม
คลองท่ีมีอยู่มำกถงึ 2,500 หลงั เขตท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุของกรุงอมัสเตอดมั จำกนัน้เรือจอด
สง่ท่ำนท่ีสถำบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสำหกรรมกำรเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับกำรยกย่องวำ่ดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนกำรคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้ช ำนำญตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนให้เป็นอญัมณี
ท่ีมีคำ่ท่ีสดุ ปัจจบุนัสถำบนัเพชรแห่งนีม้ีช่ือเสียงในเร่ืองกำร Cutting 121 (กำร
เจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรเป็นเจ้ำของอญัมณีล ำ้คำ่ เชิญท่ำน
เลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จำกบริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง แล้วเข้ำสู่
ย่ำนใจกลำงเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่ำนใจกลำงเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมในกำรมำเดินเท่ียวชมเมือง มีพระรำชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลำง
จตัรัุส และถนนแห่งควำมบนัเทิงหลำกหลำยรูปแบบ กลำงกรุงอมัสเตอร์ดมั Red 
Light  District 

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

วันที่หก หมู่บ้านกังหนัลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี พฤหสับดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น ำท่ำนสูภ่มูิภำคซำนท่ีเมืองซำนสคนัส์ ทำงตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั ปัจจบุนั

เป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ท่ำนสำมำรถเข้ำชมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำว ดชัต์ ท่ีใช้กงัหนั
ลมกวำ่ร้อยแห่งในงำนอตุสำหกรรม มำตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17-18 โดยท ำหน้ำท่ีผลิต
น ำ้มนัจำกดอกมสัตำร์ด กระดำษงำนไม้ นอกจำกนีภ้ำยในหมูบ้่ำนแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่ำสนใจ อำทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟำร์ม นำฬิกำ ร้ำนขำยเคร่ืองกำแฟ
และชำ โรงหีบน ำ้มนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองเบรเมน เมืองท่ำเรือกบักำรเดินเรือท่ีส ำคญัทำงตอนเหนือของ

เยอรมนั ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำระหวำ่งชำติเช่ือมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองท่ำประ 
มำณ 1,000 แห่งรอบโลกในแตล่ะปี ท่ำเรือเบรเมอร์ฮำเฟนไมเ่ป็นเพียงท่ำเรือขนถ่ำย
ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ท่ีสดุในยโุรป แตย่งัเป็นท่ำเรือขนถ่ำยรถยนต์ส ำคญัท่ีสดุในยโุรป
ด้วย 

(368 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั STEIGENBERGER HOTEL BREMEN หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
www.steigenberger.co

m 
วันที่เจด็ เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ท่องเท่ียวเมืองเบรเมน ชมจตัรัุสมำร์คพลทัซ์ ท่ีมีศำลำประชำคมรูปทรงสมยัฟืน้ฟู

ศิลปะวิทยำกำร,ประติมำกรรมโรลนัด์ และวิหำรทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเลน่บนถนน
ช่ือดงัเบิทเซอร์ตรำเซและย่ำนชนอร์ ท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ สว่นตลำด
ไฟรมำร์คท่ีเบือร์เกอร์ไวเด ซึง่มีอำยยุำวนำนกวำ่ 960 ปีนบัวำ่เป็นตลำดนดัประจ ำปี
ใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในเยอรมนี จนได้เวลำเดินทำงตอ่สูเ่มืองฮมับวร์กอนัเก่ำแก่กวำ่ 
1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสอง และเมืองท่ำออกทะเลท่ีส ำคญัท่ีสดุของ
เยอรมนี และเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำตำ่งประเทศใหญ่ท่ีสดุอีกด้วย น ำเท่ียวชมเมือง
ฮมับวร์ก อนัประกอบด้วยท่ีตัง้ท่ีแสนงดงำมริมแมน่ ำ้เอลเบ้กบัแมน่ ำ้อลัส์เทอร์ เตม็ไป
ด้วยสีสนัในย่ำนเริงรมย์เซนต์เพำลี กบัถนนเรเพอร์บำน ผำ่นชมโบสถ์มิเชลล์ เขต

 

 

http://www.novotel.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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ท่ำเรือท่ีชวนประทบัใจเองเรียงรำยไปด้วยอำคำรตำมแบบแผนดัง้เดิม ท ำให้เมืองนีม้ี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ ำ้ 2 สำยคือเอลเบ้อและอลัสเทอร์ เร่ิมจำกศำลำกลำง

ฮมับวร์ก (Rathaus) เป็นอำคำรท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่ในเขตใจกลำงเมืองใกล้ ๆ กบั
ทะเลสำบ Binnenalster เปรียบเสมือนหวัใจของฮมับร์ูก โดยอำคำรถกูสร้ำงขึน้
ในช่วงระหวำ่งปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 
Style) เป็นหนึง่ในอำคำรที่เก็บรักษำไว้อย่ำงสมบรูณ์มำกท่ีสดุของเมือง เช่ือกนัวำ่
ฮมับร์ูกเป็นเมืองท่ีเป็นต้นแบบของกำรสร้ำงโบสถ์  โบสถ์เซน็ปีเตอร์, โบสถ์นิโคไล 
หรือโบสถ์นิโคลสั ซำกสถำปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ หลงัจำกถกูท ำลำยในสงครำม 
โลกครัง้ท่ี 2 โบสถ์แห่งนีไ้ด้สงวนเอำไว้ เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนควำมจ ำแก่คนรุ่นหลงั, 
โบสถ์มิคำเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึง่ในโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ เป็น
สถำปัตยกรรมบำร็อค ได้ช่ือวำ่โบสถ์บำร็อคท่ีสวยท่ีสดุทำงเหนือของเยอรมนันี ย่ำน
Hafen city เขตท่ำเรือใหม ่ และย่ำนโกดงัชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั 
สินค้ำท่ีไดรับกำรยอมรับว่ำมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภำยในเขต
ท่ำเรือฮมับร์ูก สมกบัท่ีเป็นท่ำเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนีและใหญ่ติดอนัดบัโลก ย่ำน
ซงัท์เพำลี (St. Pauli) อีกหนึง่ย่ำนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็นย่ำนเก่ำแก่ท่ีสำมำรถ
ย้อนกลบัไปในศตวรรษท่ี 17 เป็นศนูย์กลำงกำรพกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสนกุ 
ปัจจบุนัย่ำนซงัท์เพำลีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐำนะ ย่ำนบนัเทิงยำมรำตรีท่ีช่ือ รีพเพอร์
บำห์น (Reeperbahn) หรือถ่ินโคมแดงของฮมับรูก์ อีกทัง้ยงัมีย่ำนช้อปปิง้ช่ือดงั     
อลัสเตอร์อำร์คำเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Mönckebergstraße) 
ไว้ต้อนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมำเยือน 

(123 ก.ม.) 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั RADISSON BLU HAMBURG HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่แปด ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดนิทางกลับ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.02 น. ออกเดินทำงโดยรถไฟดว่นของเยอรมนัเพ่ือเดินทำงสูเ่มืองแฟรงค์เฟิร์ต (489 ก.ม.) 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.30 น. น ำท่ำนเท่ียวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศนูย์กลำงทำงกำรเงินกำรธนำคำรของยโุรป  

และเป็นบ้ำนเกิดของกวีช่ือดงัชำวเยอรมนัท่ีรู้จกักนัดีในนำมของเกอเธ่ เข้ำสูจ่ตรัุส 
รือเมอร์  (Römerplatz)  ท่ีตัง้ของศำลำว่ำกลำงเมืองเก่ำ ด้ำนตรงข้ำมมีอำคำรบ้ำน
โครงไม้สมยักลำงท่ีเรียกวำ่ออสไซเลอ่ (Ostzeile) บ้ำนกึง่ไม้ซุงแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบรำณ บริเวณรอบ ๆ มีร้ำนอำหำร คำเฟ่ และร้ำนขำยของท่ีระลกึ อิสระให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินไปกบักำรช้อปปิง้บนถนนไซล์ วอ็ลคกิง้สตรีทท่ีครำคร ่ำไปด้วยผู้คน หรือ 
สินค้ำแบรนด์เนมอำทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 

 
 

18.00 น. เดินทำงสูส่นำมบินเพ่ือเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND 
คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน 

 

20.40 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG923  
วันที่เก้า เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  
(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เน่ืองจำกกำรจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทำงจะไมเ่หมือนกนัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่ำน 7 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน้) 

http://www.scandichotels.com/
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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 

25 มี.ค.-1 เม.ย. 2560 88,000.- 80,000.- 71,000.- 16,000.- 11,000.- -29,500.- 
-23,000.- 

8-16 เม.ย. 2560 96,000.- 87,000.- 77,000.- 16,000.- 11,000.- -38,500.- 
-29,500.- 

22-30 เม.ย. 2560 88,000.- 80,000.- 71,000.- 16,000.- 11,000.- -29,500.- 
-23,000.- 

29 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 90,000.- 81,000.- 72,000.- 16,000.- 11,000.- -30,000.- 
-23,000.- 

6-14 พ.ค. 2560 88,000.- 80,000.- 71,000.- 16,000.- 11,000.- -29,500.- 
-23,000.- 13-21 พ.ค. 2560 

คำ่ทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559  

 คำ่รถโค้ชมำตรฐำนยโุรป ทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมที่ระบ ุ
 คำ่เรือลอ่งแมน่ ำ้ไรน์ / คำ่เข้ำสวนเคอเคนฮอฟ / คำ่ลอ่งเรือหลงัคำกระจก / คำ่รถไฟ 2nd Class จากฮมับรูก์ ไปยงั

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 
 คำ่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดำว หรือ เทียบเทำ่ในระดบัรำคำเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทำ่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บำงโรงแรมอำจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอำกำศ และอำจมีกำรเปลีย่นย้ำยเมืองพกั หำกวนัดงักลำ่วมีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั  

 คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร คดัสรรเมนแูละให้ทำ่นได้เลศิรสกบัอำหำรท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คำ่ทิปพนกังำนขบัรถโค้ช ในยโุรปก ำหนดมำตรฐำนไว้ที่ 2 ยโูร / ทำ่น / วนั 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่เยอรมนี (เชงเก้น) 
 คำ่ประกนักำรเดินทำงของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองกำรสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจำกอบุตัเิหต ุส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยมุำกกวำ่ 16 ปีน้อยกวำ่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภำพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 

 หำกมคีวำมประสงค์จะเพิม่ควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของสมัภำระ
และเที่ยวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำรแนบท้ำยใบจองทวัร์ 

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ทำ่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยูใ่นควำมดแูลของทำ่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม 

คำ่ทวัร์ไมร่วม : 
  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7 % และคำ่ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3 % 

 คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวั อำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคำ่อำหำรที่สัง่มำในห้องพกัคำ่อำหำรและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หำกทำ่น
ทำนได้เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ทำ่นต้องมคีำ่ใช้จ่ำยเพิม่ 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณำจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงิน

มดัจ ำดงักลำ่วจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของทำ่น และกรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หำก
ทำ่นไมช่ ำระเงินสว่นท่ีเหลอืตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงโดยไมม่เีง่ือนไข 

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จ ากัด 



 

EUR43B_Tulip Festival 2_BEST OF NORTH 9 DAYS_(Mar-May, 2017)                                          7/9 
 

        เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์ 

 2.ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

    เลขที่บัญชี  008 – 2 - 425138 ธนาคารกสิกรไทย   สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์ ) 

               3.โอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909 

 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำ่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอำยใุนระหวำ่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอำยทุี่มคีวำมจ ำเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือตำ่งๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทำงที่บง่บอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ทำ่นท่ีมีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหวำ่งทำง/กลำงทำง 
5. บคุคลที่มีควำมประพฤติไมเ่หมำะสมระหวำ่งทวัร์ อำทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุำบนรถ, ไมรั่กษำเวลำ, เสยีงดงั พดูจำหยำบ

คำย สร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวำ่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทำ่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 44-30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดินทำง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดินทำง หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทำง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคำ่ทวัร์ 
  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่ำ่นสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถยื่นขอวีซำ่

ได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคดิคำ่ใช้จำ่ยเพิม่คือคำ่วีซำ่ และคำ่เปลีย่นช่ือตัว๋เทำ่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำง อนัเนื่องมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทำ่นไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำอนมุตัวิีซำ่ ไม่
วำ่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึง่กำรยกเลกิเฉพำะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นกำรยกเลกิตำมเง่ือนไขของวนัเวลำทีย่กเลกิดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีที่ทำ่นไมแ่นใ่จวำ่จะได้รับกำรพิจำรณำ
อนมุตัิวซีำ่จำกทำงสถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ทำ่นยื่นขอวีซำ่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวำ่กำรยื่นขอวซีำ่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดินทำง ต ำ่กวำ่ 20 ทำ่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงกำรทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีท่ีเกิด
เหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อจลำจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทำ่นจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทำ่นัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึ
ผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์ของทำ่นไว้ให้ได้มำกที่สดุ และทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้ 
หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมอืง อนัเนื่องจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และ
จะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ที่ทำ่นช ำระมำแล้ว 

กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกทำ่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำได้ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคำ่ใช้จ่ำย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลือ่นวนัเดนิทำงกลบั ทำ่นจะต้อง
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ช ำระคำ่ใช้จำ่ยสว่นตำ่งที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำงบริษัท
ฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเทำ่นัน้ และหำกทำ่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทำงดงักลำ่ว กรุณำตรวจสอบ
กบัเจ้ำหน้ำที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทำ่นจะช ำระเงินคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซำ่, สแกนดเินเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกำร
สะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเทำ่นัน้ 

คำ่ธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่สำยกำรบินปรับคำ่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบินในภำยหลงั 

ถือเป็นคำ่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทำ่นมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีควำมแตกตำ่งกนั 
ซึง่อำจจะท ำให้ทำ่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมที่ต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต ำ่ เคร่ืองปรับอำกำศที่มจีะ
ให้บริกำรในชว่งฤดรู้อนเทำ่นัน้   

 ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในกำร
ปรับเปลีย่น หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัด และไมม่ีอำ่ง
อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย หำกทำ่น
ต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ทำ่นสำมำรถจำ่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คำ่ใช้จำ่ยเพิ่มเติมได้ 

สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  กำรจดัโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ีเข้ำชมนัน้ ๆ ปิด

ท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผำ่นทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไมส่ำมำรถจอง
ผำ่นระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรของสถำนที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทำ่นได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ แตห่ำกมกีำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็น
ผลท ำให้ทำ่นไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แก่ทำ่น เนื่องจำกได้ช ำระ Res-
ervation Fee ไปแล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำทีใ่นชว่งวนัเดินทำงของทำ่นก่อนช ำระ
เงิน 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ทำ่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกทำ่นมกีระเป๋ำเพิม่เติม ทำ่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแตล่ะโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำขึน้ลง
ได้  ทำ่นสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินไทยอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส ำหรับ
ผู้โดยสำรชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสำยกำรบินท่ีทำ่น
ไมอ่ำจปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ทีต้่องมีบนิด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ำ่กวำ่
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภำระควำมรับผิดชอบ
คำ่ใช้จำ่ยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้ โดยสำร อนั

เกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่กำรสญูหำยหรือเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท / ทำ่น 

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
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 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีตำ่ง ๆ จะมีข้อก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family) 
 หำกทำ่นเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและ
ครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำม
จ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าวันท าการการ  

((ในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซำ่ ขอควำมกรุณำทกุท่ำนแสดงตนท่ีสถำนทตูเยอรมนัเพ่ือท ำกำรในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซำ่ ขอควำมกรุณำทกุท่ำนแสดงตนท่ีสถำนทตูเยอรมนัเพ่ือท ำกำร  สแกนลำยนิวมือด้วยตนเองสแกนลำยนิวมือด้วยตนเอง)) 
 พำสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอำย ุและมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอร์ตเลม่เกำ่ไมว่ำ่จะเคยมีวซีำ่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน ำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นกำรงำ่ยตอ่กำรอนมุตัวิีซำ่ (ในกรณีที่ทำ่นไมเ่คยมวีีซำ่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, 
อเมริกำ, แคนำดำและองักฤษ ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 ปี ทำ่นจะต้องมำยื่นวซีำ่ด้วยตนเองที่สถำนทตู) 

 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) มีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณำติดตอ่พนกังำนขำยเพื่อขอตวัอยำ่งรูปถำ่ย** 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน / ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส ำเนำทะเบียนสมรส, หยำ่ /ส ำเนำสตูิ
บตัร ในกรณีอำยไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท (ภำษำองักฤษ) / สงักดัที่ทำ่นท ำงำนอยูต้่องเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้โดยระบตุ ำแหนง่, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลำที่ขอลำงำนเพือ่เดินทำงไปทอ่งเที่ยว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำ
ท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ   

 กรณีที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจำกทำงธนำคำรและส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่ีกำร
เข้ำออกของเงินสม ำ่เสมอ และมจี ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวำ่มฐีำนะกำรเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคำ่ใช้จำ่ยได้อยำ่ง
ไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำรยืน่ขอวีซำ่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
จำกทำงธนำคำรวำ่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคำ่ใช้จำ่ยให้ ***สถำนทตูไมรั่บบญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทำ่น เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมด นอกเหนอืจำกเอกสำรข้อ 1 - 6 แล้ว ทำง
บริษัทจะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของทำ่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทำงและเหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสอืรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี เดนิทำงไปกบั บิดำหรือมำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่ บิดำ, มำรดำ 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอีกทำ่นหนึง่ได้ ณ ที่วำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ 
หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ทำ่นจะถกูปฏิเสธวซีำ่ 
สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และโปรด
แตง่กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำร
เพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

 กรณีที่ทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซีำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตูยกเลกิวีซำ่ของทำ่น เน่ืองจำก
กำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทตูไมม่ีนโยบำยในกำรคืนคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ให้กบัผู้ ร้องขอ หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใดก็ตำม 
ทำ่นไมส่ำมำรถเรียกร้องคืนคำ่วซีำ่ได้ 

หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำรและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร 

 


