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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) พฤหสับดี 
20.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการ
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี TG920  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง ศุกร์ 
06.15 น. คณะถงึสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

สมัภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมือง
ส าคญัส าหรับจดังานเทศกาลประจ าปีริมฝ่ังแมน่ า้ไรน์ ท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,320 
ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยโุรป ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวตัิศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางการ
ผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนแมน่ า้ไรน์ตอนกลาง น าคณะลอ่งเรือชมความงดงามเร่ืองราว
ของปราสาทตา่งๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าตา่งๆยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่
เสื่อมคลาย แมน่ า้แห่งนีย้งัก่อให้เกิดเร่ืองราวต านานและบทเพลงตา่งๆท่ีท าให้ผู้คน
หลงใหล จดุชมวิวหน้าผาลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่า
ชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแมน่ า้สายนีจ้นเข้าสูเ่ขตเมืองเซนต์กอร์ 

(114 ก.ม.) 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านสูเ่มืองอาเคน่ เมืองประวตัิศาสตร์ท่ีมีประวตัิยาวนานมาตัง้แตส่มยัโรมนั ท า

เมืองนีใ้ห้กลายเป็นจดุศนูย์กลางของยโุรปในช่วงศตวรรษท่ี 9 หรืออีกช่ือหนึง่ของ
เมืองนีค้ือ Kaiserstadt หรือเมอืงแห่งจกัรพรรดิเมืองนัน่เอง ชมมหาวิหารแห่งเมืองอา
เคน่ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน นบัเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวของเมืองและยงัถกูจดั
ให้เป็นมรดกโลกของยเูนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกู
สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 786 มหาวิหารนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานท่ีแตง่ตัง้กษัตริย์ของเยอรมนี 
ในสมยัก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นท่ีรับรางวลัคาร์ลในทกุ ๆ 
ปี รางวลัคาร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ ท่ีสง่เสริมสนัติภาพในยโุรป บคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้รับ
รางวลัคาร์ลมาแล้วอาทิ บิล คลินตนั,โทนี แบลร์ แล้วเท่ียวชมเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็อค,จตัรัุสเมืองเก่า 
(Katschhof) ศนูย์กลางของเมืองสถานท่ีจดังานส าคญัๆ, มหาวิทยาลยั RWTH AA-
CHEN เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นบัได้วา่เป็น
มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึง่ของยโุรป,ป้อมประตเูมืองโบราณ มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
หนงัสือ นอกจากนีเ้มืองอาเคน่ยงัเคยเป็นสถานท่ีอาบน า้แร่ของทหารโรมนั ตัง้แต่
สมยัก่อนคริสตกาล ซึง่จะเห็นได้จากสถานอาบน า้แร่ และแหลง่น า้พรุ้อนในปัจจบุนั
มากกวา่ 30 แห่ง 

(178 ก.ม.) 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE AACHEN EUROPAPLATZ หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
https://www.mercure-
aachen-europaplatz.de/ 

วันที่สาม อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ เสาร์ 
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเย่ียม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์

กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้จากรัฐบาล จตัรัุสกรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรัุสอนังดงามท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป ได้รับการยกย่องจากนกัท่องเท่ียวทัว่
โลก หรือแม้แตอ่าร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ 
ฮโูก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักลา่วถงึ แล้วพาท่านไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยท่ีโดง่ดงั 

(143 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแลต็ เบลเย่ียม

ผลิตช็อคโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 ร้าน, 
ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยท่ีหาชิมได้ไมย่าก  

(100 ก.ม.) 
 
 

 

15.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิดซอ่มแซมด้วยงบกวา่ 
27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ี
ส าคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลม ๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม 
จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม เดินทางตอ่สูเ่มืองบรูกจ์ ศนูย์ประวตัิศาสตร์
ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกช่ือหนึง่คือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์
ตอนต้น  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั http://www.parkhotelbrugge.be/ 
วันที่ส่ี เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม  อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองบรูกจ์ ซึง่เป็นเมืองท่ีงามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ๆท่ีตัง้คร่อมอยู่

เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศท่ีท่าน
สามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง น าคณะผ่านชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ชม 
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แมพ่ระท่ีมีหอสงูสร้างด้วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูปแกะสลกัมาดอน
น่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาวา่การ (Town Hall) แบบ
โกธิค อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สงูถงึ 83 เมตร จากนัน้น าคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสทิธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)  ซึง่จะมีการแห่พระธาตุ
ขึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค์ และการเท่ียวชมเมืองท่ีดีท่ีสดุคือ การ
ลอ่งเรือไปตามล าคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 
 

 

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

เมืองหลวงคืออมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีสว่นหนึง่อยู่ต ่ากวา่ระ 
ดบัน า้ทะเล ท าให้ฮอลแลนด์มีคลองจ านวนมากเพ่ือระบายน า้ออกสูท่ะเล ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึง่ เข้าสูห่มูบ้่านประมงโฟเลนดมั ท่ียงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิม
ด้วยชดุแตง่กายพืน้เมือง อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมือง พร้อมหาซือ้ของท่ีระลกึ 

(271 ก.ม.) 
 

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

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

วันที่ห้า สวนดอกทวิลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

จันทร์ 
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูห่มูบ้่าน Lisse ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไม้เมืองหนาวในไร่

กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกบัแปลงทิวลิปท่ีชดูอกอวดสีสนั หลาก 
หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้างใหญ่แห่งนี ้ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่
ก่ิงก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอก
อื่นๆ อีกมากมายท่ีเปลี่ยนสถานท่ีแห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ 
อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพสวยๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม  
- 10 พฤษภาคม 2020)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก เรือจะ

ลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านได้เหน็บ้านเรือนแบบชาวดชัต์ ถกูสร้างมา
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวา่งลอ่งเรือผ่านบ้าน, เรือนแพท่ีอยู่ริม
คลองท่ีมีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั เขตท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอด
สง่ท่านท่ีสถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องวา่ดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณี
ท่ีมีคา่ท่ีสดุ ปัจจบุนัสถาบนัเพชรแห่งนีม้ีช่ือเสียงในเร่ืองการ Cutting 121 (การ
เจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ส าหรับท่านท่ีต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้คา่ เชิญท่าน
เลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง แล้วเข้าสู่
ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลาง
จตัรัุส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั Red 
Light  District 

 
 

 
 
 

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

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

วันที่หก หมู่บ้านกังหนัลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูภ่มูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั ปัจจบุนั

เป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว ดชัต์ ท่ีใช้กงัหนั
ลมกวา่ร้อยแห่งในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิต
น า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟ
และชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

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

เยอรมนั ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งชาติเช่ือมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองท่าประ 
มาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแตล่ะปี ท่าเรือเบรเมอร์ฮาเฟนไมเ่ป็นเพียงท่าเรือขนถ่าย
ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ท่ีสดุในยโุรป แตย่งัเป็นท่าเรือขนถ่ายรถยนต์ส าคญัท่ีสดุในยโุรป
ด้วย 

(368 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU BREMEN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที่เจด็ เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.radissonblu.com/
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09.00 น. ท่องเท่ียวเมืองเบรเมน ชมจตัรัุสมาร์คพลทัซ์ ท่ีมีศาลาประชาคมรูปทรงสมยัฟืน้ฟู
ศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลนัด์ และวิหารทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเลน่บนถนน
ช่ือดงัเบิทเซอร์ตราเซและย่านชนอร์ ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ สว่นตลาด
ไฟรมาร์คท่ีเบือร์เกอร์ไวเด ซึง่มีอายยุาวนานกวา่ 960 ปีนบัวา่เป็นตลาดนดัประจ าปี
ใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในเยอรมนี จนได้เวลาเดินทางตอ่สูเ่มืองฮมับวร์กอนัเก่าแก่กวา่ 
1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสอง และเมืองท่าออกทะเลท่ีส าคญัท่ีสดุของ
เยอรมนี และเป็นศนูย์กลางการค้าตา่งประเทศใหญ่ท่ีสดุอีกด้วย น าเท่ียวชมเมือง
ฮมับวร์ก อนัประกอบด้วยท่ีตัง้ท่ีแสนงดงามริมแมน่ า้เอลเบ้กบัแมน่ า้อลัส์เทอร์ เตม็ไป
ด้วยสีสนัในย่านเริงรมย์เซนต์เพาลี กบัถนนเรเพอร์บาน ผา่นชมโบสถ์มิเชลล์ เขต
ท่าเรือท่ีชวนประทบัใจเองเรียงรายไปด้วยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าให้เมืองนีม้ี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้ 2 สายคือเอลเบ้อและอลัสเทอร์ เร่ิมจากศาลากลาง

ฮมับวร์ก (Rathaus) เป็นอาคารที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ ๆ กบั
ทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหวัใจของฮมับร์ูก โดยอาคารถกูสร้างขึน้
ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 
Style) เป็นหนึง่ในอาคารที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบรูณ์มากท่ีสดุของเมือง เช่ือกนัวา่
ฮมับร์ูกเป็นเมืองท่ีเป็นต้นแบบของการสร้างโบสถ์  โบสถ์เซน็ปีเตอร์, โบสถ์นิโคไล 
หรือโบสถ์นิโคลสั ซากสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ หลงัจากถกูท าลายในสงคราม 
โลกครัง้ท่ี 2 โบสถ์แห่งนีไ้ด้สงวนเอาไว้ เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนความจ าแก่คนรุ่นหลงั, 
โบสถ์มิคาเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึง่ในโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ เป็น
สถาปัตยกรรมบาร็อค ได้ช่ือวา่โบสถ์บาร็อคท่ีสวยท่ีสดุทางเหนือของเยอรมนันี ย่าน
Hafen city เขตท่าเรือใหม ่ และย่านโกดงัชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั 
สินค้าท่ีไดรับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภายในเขต
ท่าเรือฮมับร์ูก สมกบัท่ีเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนีและใหญ่ติดอนัดบัโลก ย่าน
ซงัท์เพาลี (St. Pauli) อีกหนึง่ย่านท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็นย่านเก่าแก่ท่ีสามารถ
ย้อนกลบัไปในศตวรรษท่ี 17 เป็นศนูย์กลางการพกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสนกุ 
ปัจจบุนัย่านซงัท์เพาลีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะ ย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีช่ือ รีพเพอร์
บาห์น (Reeperbahn) หรือถ่ินโคมแดงของฮมับรูก์ อีกทัง้ยงัมีย่านช้อปปิง้ช่ือดงั     
อลัสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Mönckebergstraße) 
ไว้ต้อนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  

(123 ก.ม.) 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK HYATT HAMBURG หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.hyatt.com/ 
วันที่แปด ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดนิทางกลับ พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.02 น. ออกเดินทางโดยรถไฟดว่นของเยอรมนัเพ่ือเดินทางสูเ่มืองแฟรงค์เฟิร์ต (489 ก.ม.) 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.30 น. น าท่านเท่ียวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศนูย์กลางทางการเงินการธนาคารของยโุรป  

และเป็นบ้านเกิดของกวีช่ือดงัชาวเยอรมนัท่ีรู้จกักนัดีในนามของเกอเธ่ เข้าสูจ่ตรัุส 
รือเมอร์  (Römerplatz)  ท่ีตัง้ของศาลาว่ากลางเมืองเก่า ด้านตรงข้ามมีอาคารบ้าน
โครงไม้สมยักลางท่ีเรียกวา่ออสไซเลอ่ (Ostzeile) บ้านกึง่ไม้ซุงแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบราณ บริเวณรอบ ๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลกึ อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้บนถนนไซล์ วอ็ลคกิง้สตรีทท่ีคราคร ่าไปด้วยผู้คน หรือ 
สินค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 

 
 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบินเพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND 
คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
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20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG923  
วันที่เก้า เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
12.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

19 - 27 มี.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.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เรือลอ่งแมน่ า้ไรน์ / คา่เข้าสวนเคอเคนฮอฟ / คา่ลอ่งเรือหลงัคากระจก / คา่รถไฟ 2nd Class จากฮมับรูก์ ไปยงั

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนี (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
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เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ร่วมคณะ, ผู้ทีไ่มย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเที่ยว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL 
GROUP TOUR ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่สายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
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  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั 
ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Res-
ervation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่น
ไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
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ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ น  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  

((ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการ  สแกนลายนิวมือด้วยตนเองสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิีซา่ (ในกรณีที่ทา่นไมเ่คยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, 
อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ทา่นจะต้องมายื่นวซีา่ด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลอืกเลม่ทีม่ีการ
เข้าออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่ง
ไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยืน่ขอวีซา่ ต้องออกหนังสอืรับรอง
จากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคา่ใช้จา่ยให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เนื่องจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

  


