
 

  



 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) เสาร์ 
20.30 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการ
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเที่ยวบินที่ TG920  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์กอ่น 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถ

โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุุดวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษทัฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง อาทติย์ 
06.00 น. คณะถงึสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมืองและ

สมัภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมือง
ส าคญัส าหรับจดังานเทศกาลประจ าปีริมฝ่ังแมน่ า้ไรน์ ที่มีความยาวทัง้หมด 1,320 
ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวปียโุรป ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวติัศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางการ
ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนแมน่ า้ไรน์ตอนกลาง น าคณะล่องเรือชมความงดงามเร่ืองราว
ของปราสาทตา่งๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าตา่งๆยงัคงมีมนต์เสนห่์อยา่งไม่
เส่ือมคลาย แมน่ า้แหง่นีย้งักอ่ให้เกิดเร่ืองราวต านานและบทเพลงตา่งๆที่ท าให้ผู้คน
หลงใหล จดุชมววิหน้าผาลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่า
ชีวิตผู้คนทีเ่ดินทางโดยเรือผา่นแมน่ า้สายนีจ้นเข้าสูเ่ขตเมืองเซนต์กอร์ 

(114 ก.ม.) 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าทา่นสู่เมืองอาเคน่ เมืองประวติัศาสตร์ที่มีประวติัยาวนานมาตัง้แตส่มยัโรมนั ท า

เมืองนีใ้ห้กลายเป็นจดุศนูย์กลางของยโุรปในชว่งศตวรรษที่ 9 หรืออีกชื่อหนึง่ของ
เมืองนีคื้อ Kaiserstadt หรือเมืองแหง่จกัรพรรดิเมืองนัน่เอง ชมมหาวิหารแหง่เมืองอา
เคน่ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน นบัเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวของเมืองและยงัถูกจดั
ให้เป็นมรดกโลกของยเูนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกู
สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 786 มหาวิหารนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานทีแ่ตง่ตัง้กษัตริย์ของเยอรมน ี
ในสมยักอ่นมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นทีร่ับรางวลัคาร์ลในทกุ ๆ 
ปี รางวลัคาร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ที่สง่เสริมสนัติภาพในยโุรป บคุคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับ
รางวลัคาร์ลมาแล้วอาทิ บลิ คลินตนั,โทนี แบลร์ แล้วเที่ยวชมเมืองเกา่ ศาลาเทศบาล
เมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็อค,จตัรุัสเมืองเกา่ 
(Katschhof) ศนูย์กลางของเมืองสถานที่จดังานส าคญัๆ, มหาวิทยาลยั RWTH AA-
CHEN เป็นมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงโดง่ดงัมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นบัได้วา่เป็น
มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึง่ของยโุรป,ป้อมประตเูมืองโบราณ มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
หนงัสือ นอกจากนีเ้มืองอาเคน่ยงัเคยเป็นสถานทีอ่าบน า้แร่ของทหารโรมนั ตัง้แต่
สมยักอ่นคริสตกาล ซึง่จะเหน็ได้จากสถานอาบน า้แร่ และแหล่งน า้พรุ้อนในปัจจบุนั
มากกวา่ 30 แหง่ 

(178 ก.ม.) 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั ART HOTEL AACHEN SUPEIOR หรือเทียบเทา่ www.art-hotel-superior.de  

http://www.art-hotel-superior.de/


 

 

วันที่สาม อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ จันทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าทา่นสู่กรุงบรสัเซลส์ เมืองหลวงของเบลเย่ียม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพธิภณัฑ์

กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนรุักษ์ไว้จากรัฐบาล จตัรุัสกรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรุัสอนังดงามทีสุ่ดแหง่หนึง่ของยโุรป ได้รับการยกยอ่งจากนกัทอ่งเที่ยวทัว่
โลก หรือแม้แตอ่าร์คดชัเชสอสิซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แหง่สเปน, วิคเตอร์ 
ฮโูก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนชื่อดงัยงักล่าวถงึ แล้วพาทา่นไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยที่โดง่ดงั 

(143 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย อิสระให้ทา่นเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าของเมืองอาท ิ ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียม

ผลิตชอ็คโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 ร้าน, 
ผ้าปักลูกไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไมย่าก  

(100 ก.ม.) 
 
 

 

15.00 น. น าทา่นไปถา่ยรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากทีปิ่ดซอ่มแซมด้วยงบกวา่ 
27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่ทกุหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัแหง่หนึง่ ที่นกัทอ่งเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรสัเซลส์ ออกแบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม 
จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม เดินทางตอ่สู่เมืองบรูกจ์ ศนูย์ประวติัศาสตร์
ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกชื่อหนึง่คือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองทา่และมีความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์
ตอนต้น  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU HOTEL BRUGGES หรือเทียบเทา่ www.radissonblu.com 
วันที่สี่ เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดมั - อัมสเตอดัม  อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองบรูกจ์ ซึง่เป็นเมืองทีง่ามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆที่ตัง้คร่อมอยู่

เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศที่ทา่น
สามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง น าคณะผ่านชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษที่ 13 ชม 
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แมพ่ระที่มีหอสงูสร้างด้วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของชา่งในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูปแกะสลกัมาดอน
นา่ ผลงานของไมเคิล แองเจโล ชา่งฝีมือระดบัโลก ศาลาวา่การ (Town Hall) แบบ
โกธิค อายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สูงถงึ 83 เมตร จากนัน้น าคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)  ซึง่จะมีการแหพ่ระธาตุ
ขึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ และการเที่ยวชมเมืองที่ดีทีสุ่ดคือ การ
ล่องเรือไปตามล าคลอง ผา่นชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ได้รบัการขึน้ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ อีกชือ่หนึง่ที่นิยมเรียกกนัฮอลแลนด์ (Holland) 

เมืองหลวงคืออมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เป็นประเทศที่มีพืน้ที่ส่วนหนึง่อยูต่ ่ากวา่ระ 
ดบัน า้ทะเล ท าให้ฮอลแลนด์มีคลองจ านวนมากเพื่อระบายน า้ออกสู่ทะเล ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ เข้าสู่หมูบ้่านประมงโฟเลนดมั ที่ยงัคงอนรุักษ์วิถีแบบดัง้เดิม
ด้วยชดุแตง่กายพืน้เมือง อสิระให้ทา่นเดินเลน่ชมเมือง พร้อมหาซือ้ของที่ระลึก 

(271 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD MARRIOTT ARENA AMSTERDAM หรือเทียบเทา่ www.marriott.com 

http://www.radissonblu.com/
http://www.marriott.com/


 

 

วันที่ห้า สวนดอกทวิลปิที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดมั - จตุรัสแดม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่หมูบ้่าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่

กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาตื่นใจกบัแปลงทิวลิปทีช่ดูอกอวดสีสนั หลาก 
หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนที่กว้างใหญ่แหง่นี ้ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่
ก่ิงก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุม่ชืน้ สดชื่น และพนัธ์ุไม้ดอก
อื่นๆ อีกมากมายทีเ่ปล่ียนสถานทีแ่หง่นีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ 
อิสระให้ทา่นได้บนัทกึภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก (ชว่งเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม  
- 19 พฤษภาคม 2019)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะ

ล่องไปตามล าคลองของเมือง ทีจ่ะให้ทา่นได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ ถกูสร้างมา
ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ ัน้บนสุด
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวา่งล่องเรือผา่นบ้าน, เรือนแพท่ีอยูริ่ม
คลองที่มีอยูม่ากถงึ 2,500 หลงั เขตทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอด
ส่งทา่นทีส่ถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกยอ่งวา่ดีทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณี
ที่มีคา่ที่สุด ปัจจบุนัสถาบนัเพชรแหง่นีมี้ชื่อเสียงในเร่ืองการ Cutting 121 (การ
เจียระไนเพชร 121 เหล่ียม) ส าหรับทา่นที่ต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้คา่ เชิญทา่น
เลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง แล้วเข้าสู่
ยา่นใจกลางเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของจตัรุสัแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมืองที่
นกัทอ่งเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลาง
จตัรุัส และถนนแหง่ความบนัเทงิหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั Red 
Light  District 

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD MARRIOTT ARENA AMSTERDAM หรือเทียบเทา่ www.marriott.com 
วันที่หก หมู่บ้านกังหนัลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี พฤหสับด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสู่ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั ปัจจบุนั

เป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ทา่นสามารถเข้าชมวิถีชวีิตความเป็นอยูข่องชาว ดชัต์ ที่ใช้กงัหนั
ลมกวา่ร้อยแหง่ในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลิต
น า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านแหง่นีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีนา่สนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟ
และชา โรงหบีน า้มนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบรเมน เมืองทา่เรือกบัการเดินเรือทีส่ าคญัทางตอนเหนือของ

เยอรมนั ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองทา่ประ 
มาณ 1,000 แหง่รอบโลกในแตล่ะปี ทา่เรือเบรเมอร์ฮาเฟนไมเ่ป็นเพียงทา่เรือขนถา่ย
ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป แตย่งัเป็นทา่เรือขนถา่ยรถยนต์ส าคญัทีสุ่ดในยโุรป
ด้วย 

(368 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU BREMEN BREMEN หรือเทียบเทา่ www.radissonblu.com 

http://www.marriott.com/
http://www.radissonblu.com/


 

 

วันที่เจ็ด เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ทอ่งเที่ยวเมืองเบรเมน ชมจตัรุสัมาร์คพลทัซ์ ที่มีศาลาประชาคมรูปทรงสมยัฟืน้ฟู

ศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลนัด์ และวหิารทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเล่นบนถนน
ชื่อดงัเบทิเซอร์ตราเซและยา่นชนอร์ ที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สว่นตลาด
ไฟรมาร์คที่เบือร์เกอร์ไวเด ซึง่มีอายยุาวนานกวา่ 960 ปีนบัวา่เป็นตลาดนดัประจ าปี
ใหญ่ทีสุ่ดแหง่หนึง่ในเยอรมนี จนได้เวลาเดินทางตอ่สู่เมืองฮมับวร์กอนัเกา่แกก่วา่ 
1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัทีส่อง และเมืองทา่ออกทะเลทีส่ าคญัทีสุ่ดของ
เยอรมนี และเป็นศนูย์กลางการค้าตา่งประเทศใหญ่ทีสุ่ดอีกด้วย น าเที่ยวชมเมือง
ฮมับวร์ก อนัประกอบด้วยที่ตัง้ที่แสนงดงามริมแมน่ า้เอลเบ้กบัแมน่ า้อลัส์เทอร์ เต็มไป
ด้วยสีสนัในยา่นเริงรมย์เซนต์เพาลี กบัถนนเรเพอร์บาน ผ่านชมโบสถ์มิเชลล์ เขต
ทา่เรือที่ชวนประทบัใจเองเรียงรายไปด้วยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าให้เมืองนีมี้
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

 

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

ฮมับวร์ก (Rathaus) เป็นอาคารที่มีชื่อเสียง ตัง้อยูใ่นเขตใจกลางเมืองใกล้ ๆ กบั
ทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหวัใจของฮมับร์ูก โดยอาคารถกูสร้างขึน้
ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 
Style) เป็นหนึง่ในอาคารที่เก็บรักษาไว้อยา่งสมบรูณ์มากทีสุ่ดของเมือง เชือ่กนัวา่
ฮมับร์ูกเป็นเมืองทีเ่ป็นต้นแบบของการสร้างโบสถ์  โบสถ์เซน็ปีเตอร์, โบสถ์นิโคไล 
หรือโบสถ์นิโคลสั ซากสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู ่ หลงัจากถกูท าลายในสงคราม 
โลกครัง้ที่ 2 โบสถ์แหง่นีไ้ด้สงวนเอาไว้ เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนความจ าแกค่นรุ่นหลงั, 
โบสถ์มิคาเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึง่ในโบสถ์นกิายโปรแตสแตนท์ เป็น
สถาปัตยกรรมบาร็อค ได้ชื่อวา่โบสถ์บาร็อคที่สวยที่สุดทางเหนือของเยอรมนัน ี ยา่น
Hafen city เขตทา่เรือใหม ่ และยา่นโกดงัชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั 
สินค้าที่ไดรับการยอมรับวา่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ตัง้อยูภ่ายในเขต
ทา่เรือฮมับร์ูก สมกบัท่ีเป็นทา่เรือที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนแีละใหญ่ติดอนัดบัโลก ยา่น
ซงัท์เพาลี (St. Pauli) อีกหนึง่ยา่นที่มีชือ่เสียงระดบัโลก เป็นยา่นเกา่แกท่ีส่ามารถ
ย้อนกลบัไปในศตวรรษที่ 17 เป็นศนูย์กลางการพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสนกุ 
ปัจจบุนัยา่นซงัท์เพาลีเป็นทีรู้่จกักนัดีในฐานะ ยา่นบนัเทงิยามราตรีที่ชือ่ รีพเพอร์
บาห์น (Reeperbahn) หรือถิ่นโคมแดงของฮมับรูก ์ อีกทัง้ยงัมียา่นช้อปปิง้ชื่อดงั     
อลัสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Mönckebergstraße) 
ไว้ต้อนรับนกัทอ่งเที่ยวที่มาเยือน  

(123 ก.ม.) 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU HAMBURG HOTEL หรือเทียบเทา่ www.radissonblu.com 
วันที่แปด ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลบั เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.02 น. ออกเดินทางโดยรถไฟดว่นของเยอรมนัเพือ่เดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (489 ก.ม.) 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.30 น. น าทา่นเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศนูย์กลางทางการเงินการธนาคารของยโุรป  

และเป็นบ้านเกิดของกวีชือ่ดงัชาวเยอรมนัที่รู้จกักนัดีในนามของเกอเธ่ เข้าสู่จตรุสั 
รือเมอร์  (Römerplatz)  ที่ตัง้ของศาลาวา่กลางเมืองเกา่ ด้านตรงข้ามมีอาคารบ้าน
โครงไม้สมยักลางทีเ่รียกวา่ออสไซเล่อ (Ostzeile) บ้านกึง่ไม้ซุงแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบราณ บริเวณรอบ ๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ทา่นได้

 
 

http://www.scandichotels.com/


 

 

เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้บนถนนไซล์ ว็อลคกิง้สตรีทที่คราคร ่าไปด้วยผู้คน หรือ 
สินค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบนิเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้ท า TAX REFUND 
คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 

 

20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่  TG923  
วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนัโปรแกรมทอ่งเที่ยวทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

6-14 เม.ย. 2562 102,000.- 92,000.- 82,000.- 15,000.- 13,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

26 เม.ย.-4 พ.ค. 2562 98,000.- 88,000.- 78,000.- 15,000.- 13,000.- -31,000.- 
-25,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 16 มกราคม 2562 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเรือลอ่งแม่น า้ไรน์ / ค่าเข้าสวนเคอเคนฮอฟ / ค่าลอ่งเรือหลงัคากระจก / ค่ารถไฟ 2nd Class             ไปยงั

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน



 

 

ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL 
GROUP TOUR ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 



 

 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 16 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกนั 
ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Res-
ervation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 



 

 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  

((ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยในการยื่นค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการอรมนัเพือ่ท าการ  สแกนลายนิวมือด้วยตนเองสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือ, 
อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้องมาย่ืนวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติู
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรอง
จากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบชุื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์แลหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงะช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

  


