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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) เสาร์ 
20.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการ
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบนิท่ี TG920  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถ

โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หวัหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง อาทติย์ 
06.00 น. คณะถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

สมัภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมือง
ส าคญัส าหรับจดังานเทศกาลประจ าปีริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ ที่มีความยาวทัง้หมด 1,320 
ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยุโรป ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวติัศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั เมอืงนีเ้ป็นศนูย์กลางการ
ผลติไวน์ที่ใหญ่ที่สดุบนแม่น า้ไรน์ตอนกลาง น าคณะลอ่งเรือชมความงดงามเร่ืองราว
ของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่
เสือ่มคลาย แม่น า้แห่งนีย้งัก่อให้เกิดเร่ืองราวต านานและบทเพลงต่างๆท่ีท าให้ผู้คน
หลงใหล จดุชมวิวหน้าผาลอเรไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่า
ชีวิตผู้คนท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนีจ้นเข้าสูเ่ขตเมืองเซนต์กอร์ 

(114 ก.ม.) 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านสูเ่มืองอาเค่น เมืองประวติัศาสตร์ที่มีประวัติยาวนานมาตัง้แต่สมยัโรมนั ท า

เมืองนีใ้ห้กลายเป็นจดุศนูย์กลางของยโุรปในช่วงศตวรรษที่ 9 หรืออีกชือ่หนึง่ของ
เมืองนีคื้อ Kaiserstadt หรือเมอืงแห่งจกัรพรรดิเมืองนัน่เอง ชมมหาวิหารแห่งเมืองอา
เค่น มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน นบัเป็นจดุดงึดดูนักท่องเท่ียวของเมืองและยงัถูกจดั
ให้เป็นมรดกโลกของยเูนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกู
สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 786 มหาวิหารนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานท่ีแต่งตัง้กษัตริย์ของเยอรมนี 
ในสมยัก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นท่ีรับรางวลัคาร์ลในทกุ ๆ 
ปี รางวลัคาร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ที่สง่เสริมสนัติภาพในยโุรป บคุคลที่มีชื่อเสยีงที่ได้รับ
รางวลัคาร์ลมาแล้วอาทิ บลิ คลนิตนั,โทนี แบลร์ แล้วเท่ียวชมเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็อค,จตัรัุสเมืองเก่า 
(Katschhof) ศนูย์กลางของเมืองสถานท่ีจดังานส าคญัๆ, มหาวิทยาลยั RWTH AA-
CHEN เป็นมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสยีงโด่งดังมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นบัได้ว่าเป็น
มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ่งของยโุรป,ปอ้มประตเูมืองโบราณ มร้ีานอาหาร คาเฟ่ ร้าน
หนงัสอื นอกจากนีเ้มืองอาเค่นยงัเคยเป็นสถานที่อาบน า้แร่ของทหารโรมนั ตัง้แต่
สมยัก่อนคริสตกาล ซึง่จะเห็นได้จากสถานอาบน า้แร่ และแหลง่น า้พรุ้อนในปัจจบุนั
มากกว่า 30 แห่ง 

(178 ก.ม.) 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE HOTEL AACHEN AM DOM หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercure.com 

วันที่สาม อาเค่น - บรัสเซลล์ - จตุัรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ จนัทร์ 

http://www.mercure.com/


 

EUR43B_Tulip Festival 2_BEST OF NORTH 9 DAYS_(Mar-May, 2017)_Update 29.12.16                                         3/9 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์

กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้จากรัฐบาล จตัรัุสกรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรัุสอนังดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ได้รับการยกย่องจากนกัท่องเท่ียวทัว่
โลก หรือแม้แต่อาร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลปิที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ 
ฮโูก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนชื่อดงัยงักลา่วถงึ แล้วพาท่านไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยที่โด่งดัง 

(143 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองหรือเลอืกซือ้สนิค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแลต็ เบลเยี่ยม

ผลติช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, 
ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก  

(100 ก.ม.) 
 
 

 

15.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 
27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมที่จะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัแห่งหนึ่ง ที่นกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลม ๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม 
จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม เดินทางต่อสูเ่มืองบรูกจ์ ศนูย์ประวติัศาสตร์
ของเมืองได้รับเลอืกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกชื่อหนึง่คือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์
ตอนต้น  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelbrugge.be 
วันที่ส่ี เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดมั  อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองบรูกจ์ ซึง่เป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ๆท่ีตัง้คร่อมอยู่

เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศที่ท่าน
สามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง น าคณะผ่านชมปอ้มปราการสมยัยคุศตวรรษที ่ 13 ชม 
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แม่พระที่มีหอสงูสร้างด้วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูปแกะสลกัมาดอน
น่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบ
โกธิค อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สงูถงึ 83 เมตร จากนัน้น าคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)  ซึง่จะมีการแห่พระธาตุ
ขึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ และการเท่ียวชมเมอืงที่ดีที่สดุคือ การ
ลอ่งเรือไปตามล าคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ได้รับการขึน้ทะเบยีนให้เป็น
มรดกโลก 

(55 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เดินทางสูป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ อีกชือ่หนึง่ที่นิยมเรียกกนัฮอลแลนด์ (Holland) 

เมืองหลวงคืออมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เป็นประเทศที่มีพืน้ท่ีสว่นหนึ่งอยู่ต ่ากว่าระ 
ดบัน า้ทะเล ท าให้ฮอลแลนด์มีคลองจ านวนมากเพื่อระบายน า้ออกสูท่ะเล ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึง่ เข้าสูห่มู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิม
ด้วยชดุแต่งกายพืน้เมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมอืง พร้อมหาซือ้ของที่ระลกึ 

(271 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

วันที่ห้า สวนดอกทวิลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดมั - จตุรัสแดม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - สถาบันเจยีระไนเพชร 

พุธ 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.novotel.com/
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูห่มู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไม้เมืองหนาวในไร่

กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสสีนั หลาก 
หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้างใหญ่แห่งนี ้ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่
กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุ์ไม้ดอก
อื่นๆ อีกมากมายที่เปลีย่นสถานท่ีแห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ 
อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพสวยๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ชว่งเทศกาลดอกทิวลปิ 23 มีนาคม  
- 21 พฤษภาคม 2017)  

(38 ก.ม.) 

 

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

ลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ ถกูสร้างมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้าน, เรือนแพที่อยูริ่ม
คลองที่มีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั เขตที่เก่าแก่ท่ีสดุของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอด
สง่ท่านที่สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณี
ที่มีค่าที่สดุ ปัจจบุนัสถาบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสยีงในเร่ืองการ Cutting 121 (การ
เจียระไนเพชร 121 เหลีย่ม) ส าหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่าน
เลอืกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯท่ีมีชือ่เสยีง แล้วเข้าสู่
ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มพีระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลาง
จตัรัุส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั Red 
Light  District 

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

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

เป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว ดชัต์ ที่ใช้กงัหนั
ลมกว่าร้อยแห่งในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แต่ศตวรรษที ่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลติ
น า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟ
และชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill)  

(38 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเบรเมน เมืองท่าเรือกบัการเดินเรือที่ส าคญัทางตอนเหนือของ

เยอรมนั ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองท่าประ 
มาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ท่าเรือเบรเมอร์ฮาเฟนไม่เป็นเพียงท่าเรือขนถ่าย
ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่สดุในยโุรป แต่ยังเป็นท่าเรือขนถ่ายรถยนต์ส าคญัที่สดุในยุโรป
ด้วย 

(368 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั STEIGENBERGER HOTEL BREMEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.steigenberger.co

m 
วันที่เจด็ เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.novotel.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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09.00 น. ท่องเท่ียวเมืองเบรเมน ชมจตัรัุสมาร์คพลทัซ์ ทีม่ีศาลาประชาคมรูปทรงสมยัฟืน้ฟู
ศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลนัด์ และวิหารทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเลน่บนถนน
ชื่อดงัเบทิเซอร์ตราเซและย่านชนอร์ ที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สว่นตลาด
ไฟรมาร์คที่เบอืร์เกอร์ไวเด ซึง่มีอายยุาวนานกว่า 960 ปีนบัว่าเป็นตลาดนดัประจ าปี
ใหญ่ที่สดุแห่งหนึง่ในเยอรมนี จนได้เวลาเดินทางต่อสูเ่มืองฮมับวร์กอนัเก่าแก่กว่า 
1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่ส าคญัที่สดุของ
เยอรมนี และเป็นศนูย์กลางการค้าต่างประเทศใหญ่ที่สดุอีกด้วย น าเที่ยวชมเมือง
ฮมับวร์ก อนัประกอบด้วยที่ตัง้ที่แสนงดงามริมแม่น า้เอลเบ้กบัแม่น า้อลัส์เทอร์ เต็มไป
ด้วยสสีนัในย่านเริงรมย์เซนต์เพาล ี กบัถนนเรเพอร์บาน ผ่านชมโบสถ์มิเชลล์ เขต
ท่าเรือที่ชวนประทบัใจเองเรียงรายไปด้วยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าให้เมืองนีม้ี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ 2 สายคือเอลเบ้อและอลัสเทอร์ เร่ิมจากศาลากลาง

ฮมับวร์ก (Rathaus) เป็นอาคารที่มีชื่อเสยีง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ ๆ กบั
ทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหวัใจของฮมับร์ูก โดยอาคารถกูสร้างขึน้
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance 
Style) เป็นหนึ่งในอาคารที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบรูณ์มากที่สดุของเมือง เชือ่กนัว่า
ฮมับร์ูกเป็นเมืองที่เป็นต้นแบบของการสร้างโบสถ์  โบสถ์เซ็นปีเตอร์, โบสถ์นิโคไล 
หรือโบสถ์นิโคลสั ซากสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ หลงัจากถกูท าลายในสงคราม 
โลกครัง้ที่ 2 โบสถ์แห่งนีไ้ด้สงวนเอาไว้ เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนความจ าแก่คนรุ่นหลงั, 
โบสถ์มิคาเอล (St. Michaelis Church) เป็นหนึง่ในโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ เป็น
สถาปัตยกรรมบาร็อค ได้ชื่อว่าโบสถ์บาร็อคที่สวยที่สดุทางเหนือของเยอรมนันี ย่าน
Hafen city เขตท่าเรือใหม่ และย่านโกดังชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั 
สนิค้าที่ไดรับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภายในเขต
ท่าเรือฮมับร์ูก สมกบัทีเ่ป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนีและใหญ่ติดอนัดบัโลก ย่าน
ซงัท์เพาล ี (St. Pauli) อีกหนึง่ย่านท่ีมีชื่อเสยีงระดบัโลก เป็นย่านเก่าแก่ที่สามารถ
ย้อนกลบัไปในศตวรรษที่ 17 เป็นศนูย์กลางการพกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสนกุ 
ปัจจบุนัย่านซงัท์เพาลเีป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะ ย่านบนัเทิงยามราตรีที่ชื่อ รีพเพอร์
บาห์น (Reeperbahn) หรือถิ่นโคมแดงของฮมับรูก์ อีกทัง้ยงัมียา่นช้อปปิง้ชื่อดงั     
อลัสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบร์ิก (Mönckebergstraße) 
ไว้ต้อนรับนกัท่องเท่ียวที่มาเยือน  
**(วนัท่ี 14-17 เมษายน 2560)ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้านค้าแบรนเนมและห้าง
ปิด /แตจ่ะมีในสว่นของร้านขายของฝากท่ียงัเปิดขายนิดหนอ่ย)** 

(123 ก.ม.) 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU HAMBURG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่แปด ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง - เดนิทางกลับ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.02 น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนของเยอรมนัเพื่อเดินทางสูเ่มืองแฟรงค์เฟิร์ต (489 ก.ม.) 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.30 น. น าท่านเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศนูย์กลางทางการเงินการธนาคารของยโุรป  

และเป็นบ้านเกิดของกวีชื่อดงัชาวเยอรมนัที่รู้จกักนัดีในนามของเกอเธ่ เข้าสูจ่ตรัุส 
รือเมอร์  (Römerplatz)  ที่ตัง้ของศาลาว่ากลางเมืองเก่า ด้านตรงข้ามมีอาคารบ้าน
โครงไม้สมยักลางที่เรียกว่าออสไซเลอ่ (Ostzeile) บ้านกึง่ไม้ซุงแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบราณ บริเวณรอบ ๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ อิสระให้ท่านได้
เพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้บนถนนไซล์ ว็อลคกิง้สตรีทท่ีคราคร ่าไปด้วยผู้คน หรือ 

 
 

http://www.scandichotels.com/
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สนิค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 
**(วนัท่ี 14-17 เมษายน 2560)  ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้านค้าแบรนเนมและห้าง
ปิด /แตจ่ะมีในสว่นของร้านขายของฝากท่ียงัเปิดขายนิดหนอ่ย)** 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบนิเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND 
คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG923  
วันที่เก้า เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนัโปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน 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 

**18-26 มี.ค. 2560** 
ปรับโปรแกรม 91,000.- 82,000.- 73,000.- 16,000.- 11,000.- -27,000.- 

-20,000.- 

8-16 เม.ย. 2560 99,000.- 89,000.- 79,000.- 16,500.- 11,500.- -35,000.- 
-26,000.- 

22-30 เม.ย. 2560 91,000.- 82,000.- 73,000.- 16,000.- 11,000.- -27,000.- 
-20,000.- 

29 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 93,000.- 81,000.- 72,000.- 16,500.- 11,500.- -27,000.- 
-20,000.- 

6-14 พ.ค. 2560 91,000.- 82,000.- 73,000.- 16,000.- 11,000.- -27,000.- 
-20,000.- 13-21 พ.ค. 2560 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เรือลอ่งแมน่ า้ไรน์ / คา่เข้าสวนเคอเคนฮอฟ / คา่ล่องเรือหลงัคากระจก / คา่รถไฟ 2nd Class จากฮมับรูก์ ไปยงั

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
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 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่าน
ไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้ เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และ
จะไมค่ืนเงินคา่ทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
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ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั 
ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Res-
ervation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีท่าน
ไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ



 

EUR43B_Tulip Festival 2_BEST OF NORTH 9 DAYS_(Mar-May, 2017)_Update 29.12.16                                         9/9 
 

คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1100  วันท าการวันท าการ  

((ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการ  สแกนลายนิวมือด้วยตนเองสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า (ในกรณีท่ีท่านไมเ่คยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือ, 
อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ท่านจะต้องมาย่ืนวีซ่าด้วยตนเองท่ีสถานทตู) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาตดิตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่าง
ไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
จากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้
เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บดิา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
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และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
 

 

 

 

  


