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วันแรก
20.30 น.
23.45 น.
หมายเหตุ

วันที่สอง
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
วันที่สาม

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมัน)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ และการ
เช็คอิน
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัว หน้ าทัว ร์ มี สิท ธิ์ ในการเปลี่ย นโปรแกรม และไม่ ส ามารถคื น เงิ น
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว
และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - ล่ องเรือแม่ นา้ ไรน์ - อาเค่ น - มหาวิหารแห่ งเมือง
คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
สัมภาระแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ รถโค้ ชนาคณะเดินทางสูเ่ มืองบ๊ อบพาร์ ด เมือง
สาคัญสาหรับจัดงานเทศกาลประจาปี ริมฝั่งแม่น ้าไรน์ ที่มีความยาวทั ้งหมด 1,320
ก.ม. มีความยาวเป็ นอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ทั ้ง
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ บนแม่น ้าไรน์ตอนกลาง นาคณะล่องเรื อชมความงดงามเรื่ องราว
ของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่
เสือ่ มคลาย แม่น ้าแห่งนี ้ยังก่อให้ เกิดเรื่ องราวตานานและบทเพลงต่างๆที่ทาให้ ผ้ คู น
หลงใหล จุดชมวิวหน้ าผาลอเรไล (Lorelei Rock) อันเป็ นตานานของหญิงสาวที่คร่ า
ชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น ้าสายนี ้จนเข้ าสูเ่ ขตเมืองเซนต์กอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูเ่ มืองอาเค่น เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติยาวนานมาตั ้งแต่สมัยโรมัน ทา
เมืองนี ้ให้ กลายเป็ นจุดศูนย์กลางของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 9 หรื ออีกชือ่ หนึง่ ของ
เมืองนี ้คือ Kaiserstadt หรื อเมืองแห่งจักรพรรดิเมืองนัน่ เอง ชมมหาวิหารแห่งเมืองอา
เค่น มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน นับเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมืองและยังถูกจัด
ให้ เป็ นมรดกโลกของยูเนสโก้ ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคผสมกับกาโล-โรมัน ถูก
สร้ างขึ ้นตั ้งแต่ ค.ศ. 786 มหาวิหารนี ้เคยถูกใช้ เป็ นสถานที่แต่งตั ้งกษัตริ ย์ของเยอรมนี
ในสมัยก่อนมาแล้ วหลายพระองค์ ลานกว้ างด้ านหน้ าใช้ เป็ นที่รับรางวัลคาร์ ลในทุก ๆ
ปี รางวัลคาร์ ลนี ้จะมอบให้ กบั ผู้ที่สง่ เสริ มสันติภาพในยุโรป บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้ รับ
รางวัลคาร์ ลมาแล้ วอาทิ บิล คลินตัน,โทนี แบลร์ แล้ วเที่ยวชมเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็ อค,จัตรุ ัสเมืองเก่า
(Katschhof) ศูนย์กลางของเมืองสถานที่จดั งานสาคัญๆ, มหาวิทยาลัย RWTH AACHEN เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้ านวิศวกรรมศาสตร์ นับได้ ว่าเป็ น
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของยุโรป,ป้อมประตูเมืองโบราณ มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้ าน
หนังสือ นอกจากนี ้เมืองอาเค่นยังเคยเป็ นสถานที่อาบน ้าแร่ ของทหารโรมัน ตั ้งแต่
สมัยก่อนคริ สตกาล ซึง่ จะเห็นได้ จากสถานอาบน ้าแร่ และแหล่งน ้าพุร้อนในปัจจุบนั
มากกว่า 30 แห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE HOTEL AACHEN AM DOM หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
อาเค่ น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์
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เสาร์

อาทิตย์
(114 ก.ม.)

Local
(178 ก.ม.)

Chinese
www.mercure.com
จันทร์
2/9

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูก่ รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ ง อาคารบ้ านเรื อนได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ จากรัฐบาล จัตรุ ัสกรองปลาซ (Grand
Place) จัตรุ ัสอันงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ได้ รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่
โลก หรื อแม้ แต่อาร์ คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์
ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง แล้ วพาท่านไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้ นพิส รูปปัน้ เจ้ าหนูน้อยที่โด่งดัง

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อสินค้ าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม
(100 ก.ม.)
ผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้ าน,
ผ้ าปักลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิ ล ของอร่อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก
นาท่านไปถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้ วยงบกว่า
27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่
สาคัญแห่งหนึ่ง ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนอะตอม
จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม เดินทางต่อสูเ่ มืองบรูกจ์ ศูนย์ประวัติศาสตร์
ของเมืองได้ รับเลือกให้ เป็ นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก หรื ออีกชื่อหนึง่ คือ “เวนิส
เหนือ” เป็ นเมืองท่าและมีความสาคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์ แลนด์
ตอนต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK HOTEL BRUGGE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.parkhotelbrugge.be
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
อังคาร
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
(55
ก.ม.)
เที่ยวชมเมืองบรูกจ์ ซึง่ เป็ นเมืองที่งามสง่าล้ อมรอบด้ วยสะพานเล็กๆที่ตั ้งคร่ อมอยู่
เหนือลาคลอง บ้ านหลังคาทรงจัว่ และสนามหญ้ าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่าน
สามารถพบเห็นได้ ทวั่ เมือง นาคณะผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แม่พระที่มีหอสูงสร้ างด้ วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็ นงานฝี มือของช่างในยุคนั ้น นอกจากนี ้ยังมีรูปแกะสลักมาดอน
น่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝี มือระดับโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบ
โกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร จากนั ้นนาคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุ
ขึ ้นทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ รวงสวรรค์ และการเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สดุ คือ การ
ล่องเรื อไปตามลาคลอง ผ่านชมสถาปัตยกรรมของเมืองที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ น
มรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางสูป่ ระเทศเนเธอร์ แลนด์ หรื อ อีกชือ่ หนึง่ ที่นิยมเรี ยกกันฮอลแลนด์ (Holland)
(271 ก.ม.)
เมืองหลวงคืออัมสเตอร์ ดมั (Amsterdam) เป็ นประเทศที่มีพื ้นที่สว่ นหนึ่งอยู่ต่ากว่าระ
ดับน ้าทะเล ทาให้ ฮอลแลนด์มีคลองจานวนมากเพื่อระบายน ้าออกสูท่ ะเล ซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์อย่างหนึง่ เข้ าสูห่ มู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยงั คงอนุรักษ์ วิถีแบบดั ้งเดิม
ด้ วยชุดแต่งกายพื ้นเมือง อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมือง พร้ อมหาซื ้อของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
www.novotel.com
ระดับเดียวกัน
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุ งอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่ องเรือ
พุธ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร

15.00 น.

19.00 น.
วันที่ส่ ี
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ห้า
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Buffet
(143 ก.ม.)
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07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่หก
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่เจ็ด
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
เดินทางสูห่ มู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้ เมืองหนาวในไร่
(38 ก.ม.)
กว้ าง เข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชดู อกอวดสีสนั หลาก
หลายสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนที่กว้ างใหญ่แห่งนี ้ ยังร่ มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่
กิ่งก้ านเป็ นแถวเรี ยงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ความชุ่มชื ้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ ดอก
อื่นๆ อีกมากมายที่เปลีย่ นสถานที่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นสวรรค์ของคนรักดอกไม้ จริ งๆ
อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพสวยๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 23 มีนาคม
- 21 พฤษภาคม 2017)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ ดมั ด้ วยบรรยากาศการล่องเรื อหลังคากระจก เรือจะ
ล่องไปตามลาคลองของเมือง ที่จะให้ ท่านได้ เห็นบ้ านเรื อนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้ างมา
ตั ้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั ้นบนสุด
ของอาคารเอาไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าบ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่านบ้ าน, เรื อนแพที่อยูร่ ิ ม
คลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง เขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของกรุงอัมสเตอดัม จากนั ้นเรือจอด
ส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่องว่าดีที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ชมขั ้นตอนการคัดเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั ้นตอนการเจียระไนให้ เป็ นอัญมณี
ที่มีค่าที่สดุ ปัจจุบนั สถาบันเพชรแห่งนี ้มีชื่อเสียงในเรื่ องการ Cutting 121 (การ
เจียระไนเพชร 121 เหลีย่ ม) สาหรับท่านที่ต้องการเป็ นเจ้ าของอัญมณีล ้าค่า เชิญท่าน
เลือกซื ้อเพชรชั ้นดีพร้ อมรับรองด้ วย Certificate จากบริ ษัทฯที่มีชอื่ เสียง แล้ วเข้ าสู่
ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตั ้งของจัตรุ ัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั ้งอยู่ใจกลาง
จัตรุ ัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุ งอัมสเตอร์ ดมั Red
Light District
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
www.novotel.com
ระดับเดียวกัน
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านสูภ่ มู ิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม ปัจจุบนั
(38 ก.ม.)
เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่านสามารถเข้ าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาว ดัชต์ ที่ใช้ กงั หัน
ลมกว่าร้ อยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทาหน้ าที่ผลิต
น ้ามันจากดอกมัสตาร์ ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี ้ภายในหมู่บ้านแห่งนี ้ยังมี
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ ม นาฬิกา ร้ านขายเครื่ องกาแฟ
และชา โรงหีบน ้ามัน (Oil Mill)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสูเ่ มืองเบรเมน เมืองท่าเรื อกับการเดินเรื อที่สาคัญทางตอนเหนือของ
(368 ก.ม.)
เยอรมัน ความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองท่าประ
มาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ท่าเรื อเบรเมอร์ ฮาเฟนไม่เป็ นเพียงท่าเรื อขนถ่าย
ตู้คอนเทนเนอร์ ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป แต่ยังเป็ นท่าเรื อขนถ่ายรถยนต์สาคัญที่สดุ ในยุโรป
ด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั STEIGENBERGER HOTEL BREMEN หรื อเทียบเท่าในระดับ www.steigenberger.co
เดียวกัน
m
เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ ก - เที่ยวชมเมือง
ศุกร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
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09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่แปด
07.00 น.
09.02 น.
13.30 น.
14.30 น.

ท่องเที่ยวเมืองเบรเมน ชมจัตรุ ัสมาร์ คพลัทซ์ ทีม่ ีศาลาประชาคมรูปทรงสมัยฟื น้ ฟู
ศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลันด์ และวิหารทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเล่นบนถนน
ชื่อดังเบิทเซอร์ ตราเซและย่านชนอร์ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนตลาด
ไฟรมาร์ คที่เบือร์ เกอร์ ไวเด ซึง่ มีอายุยาวนานกว่า 960 ปี นบั ว่าเป็ นตลาดนัดประจาปี
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในเยอรมนี จนได้ เวลาเดินทางต่อสูเ่ มืองฮัมบวร์ กอันเก่าแก่กว่า
1,200 ปี เป็ นทั ้งเมืองใหญ่อนั ดับที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่สาคัญที่สดุ ของ
เยอรมนี และเป็ นศูนย์กลางการค้ าต่างประเทศใหญ่ที่สดุ อีกด้ วย นาเที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ ก อันประกอบด้ วยที่ตั ้งที่แสนงดงามริ มแม่น ้าเอลเบ้ กบั แม่น ้าอัลส์เทอร์ เต็มไป
ด้ วยสีสนั ในย่านเริ งรมย์เซนต์เพาลี กับถนนเรเพอร์ บาน ผ่านชมโบสถ์มิเชลล์ เขต
ท่าเรื อที่ชวนประทับใจเองเรี ยงรายไปด้ วยอาคารตามแบบแผนดั ้งเดิม ทาให้ เมืองนี ้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองที่ตั ้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า 2 สายคือเอลเบ้ อและอัลสเทอร์ เริ่ มจากศาลากลาง
ฮัมบวร์ ก (Rathaus) เป็ นอาคารที่มีชื่อเสียง ตั ้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ ๆ กับ
ทะเลสาบ Binnenalster เปรี ยบเสมือนหัวใจของฮัมบูร์ก โดยอาคารถูกสร้ างขึ ้น
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance
Style) เป็ นหนึ่งในอาคารที่เก็บรักษาไว้ อย่างสมบูรณ์มากที่สดุ ของเมือง เชือ่ กันว่า
ฮัมบูร์กเป็ นเมืองที่เป็ นต้ นแบบของการสร้ างโบสถ์ โบสถ์เซ็นปี เตอร์ , โบสถ์นิโคไล
หรื อโบสถ์นิโคลัส ซากสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ หลังจากถูกทาลายในสงคราม
โลกครัง้ ที่ 2 โบสถ์แห่งนี ้ได้ สงวนเอาไว้ เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนความจาแก่คนรุ่นหลัง,
โบสถ์มิคาเอล (St. Michaelis Church) เป็ นหนึง่ ในโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ เป็ น
สถาปัตยกรรมบาร็ อค ได้ ชื่อว่าโบสถ์บาร็ อคที่สวยที่สดุ ทางเหนือของเยอรมันนี ย่าน
Hafen city เขตท่าเรื อใหม่ และย่านโกดังชไปเคอชตัท (Speicherstadt) เขตคลัง
สินค้ าที่ไดรับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี ตั ้งอยู่ภายในเขต
ท่าเรื อฮัมบูร์ก สมกับทีเ่ ป็ นท่าเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ในเยอรมนีและใหญ่ติดอันดับโลก ย่าน
ซังท์เพาลี (St. Pauli) อีกหนึง่ ย่านที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นย่านเก่าแก่ที่สามารถ
ย้ อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 เป็ นศูนย์กลางการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสนุก
ปัจจุบนั ย่านซังท์เพาลีเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในฐานะ ย่านบันเทิงยามราตรี ที่ชื่อ รี พเพอร์
บาห์น (Reeperbahn) หรื อถิ่นโคมแดงของฮัมบูรก์ อีกทั ้งยังมียา่ นช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง
อัลสเตอร์ อาร์ คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Mönckebergstraße)
ไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
**(วันที่ 14-17 เมษายน 2560)ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้ านค้ าแบรนเนมและห้ าง

Chinese
(123 ก.ม.)

ปิ ด /แต่จะมีในส่วนของร้ านขายของฝากที่ยงั เปิ ดขายนิดหน่อย)**

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU HAMBURG HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.radissonblu.com
เดียวกัน
ฮัมบวร์ ก - รถไฟด่ วนสู่เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับ
เสาร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนของเยอรมันเพื่อเดินทางสูเ่ มืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต
(489 ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต เมืองศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารของยุโรป
และเป็ นบ้ านเกิดของกวีชื่อดังชาวเยอรมันที่ร้ ูจกั กันดีในนามของเกอเธ่ เข้ าสูจ่ ตุรัส
รื อเมอร์ (Römerplatz) ที่ตั ้งของศาลาว่ากลางเมืองเก่า ด้ านตรงข้ ามมีอาคารบ้ าน
โครงไม้ สมัยกลางที่เรี ยกว่าออสไซเล่อ (Ostzeile) บ้ านกึง่ ไม้ ซุงแบบเยอรมันดั ้งเดิม
โบราณ บริ เวณรอบ ๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้ านขายของที่ระลึก อิสระให้ ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ บนถนนไซล์ ว็อลคกิ ้งสตรี ทที่คราคร่ าไปด้ วยผู้คน หรื อ
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สินค้ าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße
**(วันที่ 14-17 เมษายน 2560) ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้ านค้ าแบรนเนมและห้ าง
18.00 น.

ปิ ด /แต่จะมีในส่วนของร้ านขายของฝากที่ยงั เปิ ดขายนิดหน่อย)**

เดินทางสูส่ นามบินเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND
คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
วันที่เก้ า เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
12.30 น. สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกันโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั ้น)
Tour Fare
Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
-27,000.**18-26 มี.ค. 2560**
91,000.82,000.73,000.16,000.11,000.ปรับโปรแกรม
-20,000.-35,000.8-16 เม.ย. 2560
99,000.89,000.79,000.16,500.- 11,500.-26,000.-27,000.22-30 เม.ย. 2560
91,000.82,000.73,000.16,000.- 11,000.-20,000.-27,000.29 เม.ย.-7 พ.ค. 2560
93,000.81,000.72,000.16,500.- 11,500.-20,000.6-14 พ.ค. 2560
-27,000.91,000.82,000.73,000.16,000.- 11,000.-20,000.13-21 พ.ค. 2560
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเรื อล่องแม่น ้าไรน์ / ค่าเข้ าสวนเคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรื อหลังคากระจก / ค่ารถไฟ 2nd Class จากฮัมบูรก์ ไปยัง
เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
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 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และ
จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัท
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ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระ
เงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
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ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(ในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทาการ สแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้ นหรื อ,
อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้ องมายื่นวีซ่าด้ วยตนเองที่สถานทูต)
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป /
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่าง
ไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมลิ าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
จากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทาง
บริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
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และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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