ยูโรเปี ย้ น ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนท่องเที่ยวในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ฤดูใบไม้ ผลิ
ของทุกปี ระหว่ำงวันที่ 24 มีนำคม - 16 พฤษภำคม 2016 ดอกทิวลิปจะบำนพร้ อมกันทัว่ สวนแห่งนี ้บนพื ้นที่กว่ำ 80 ไร่ ชมทิวลิป
นำนำพันธุ์ ชูช่ออวดควำมสวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดที่อบอุน่ นอกจำกนี ้เรำยังนำเสนอเส้ นทำงสุดสวยของประเทศเยอรมัน
เบลเยียม และเนเธอร์ แลนด์ที่รวมไฮไลท์ของประเทศต่ำงๆไว้ ด้วยกัน แต่ละเมืองล้ วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมัน)
เสาร์
20.30 น. พร้ อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย
เคำน์เตอร์ D16-19 เจ้ ำหน้ ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกในเรื่ องสัมภำระ และกำร
เช็คอิน
23.45 น. ออกเดินทำงสูแ่ ฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG 920 (Airbus A380)
หมำยเหตุ ทำงบริ ษัทได้ เตรี ยมกำรเดินทำงของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ำรถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ ำนอำหำร สถำนที่เข้ ำชมต่ำง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ ำให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรพลำดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล, ภัยพิบตั ิ, กำรถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง
ทำให้ กำรเดินทำงล่ำช้ ำ หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยตำม
โปรแกรมได้ หั วหน้ ำทัวร์ มี สิ ท ธิ์ ในกำรเปลี่ ย นโปรแกรม และไม่ ส ำมำรถคื น เงิ น
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่ชำระแล้ ว เพรำะทำงบริ ษัทฯ ได้ ชำระค่ำใช้ จ่ำ ยต่ำง ๆ ล่วงหน้ ำแล้ ว
และหำกมีค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจำกในรำยกำรทัวร์ หัวหน้ ำทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่ำน
ทรำบ เพรำะเป็ นสิ่งที่ทำงบริ ษัท ฯ มิอำจรับผิดชอบได้
วันที่ 2
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - ล่ องเรื อแม่ นา้ ไรน์ - อาเค่ น - มหาวิหารแห่ งเมือง
อาทิตย์
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06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.

คณะถึงสนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ ำเมืองและ
สัมภำระแล้ ว รถโค้ ชปรับอำกำศ รถโค้ ชนำคณะเดินทำงสูเ่ มืองบ๊ อบพำร์ ด เมือง
สำคัญสำหรับจัดงำนเทศกำลประจำปี ริ มฝั่ งแม่น ้ำไรน์ ที่มีควำมยำวทังหมด
้
1,320
ก.ม. มีควำมยำวเป็ นอันดับสำมของทวีปยุโรป ยังคงรักษำควำมเป็ นเอกลักษณ์ทงั ้
ทำงด้ ำนประวัติศำสตร์ และทำงด้ ำนจิตใจของชำวเยอรมัน เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลำงกำร
ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ บนแม่น ้ำไรน์ตอนกลำง นำคณะล่องเรื อชมควำมงดงำมเรื่ องรำว
ของปรำสำทต่ำงๆ จำกยุคโรมันและชำวเยอรมันเผ่ำต่ำงๆยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่
เสื่อมคลำย แม่น ้ำแห่งนี ้ยังก่อให้ เกิดเรื่ องรำวตำนำนและบทเพลงต่ำงๆที่ทำให้ ผ้ คู น
หลงใหล จุดชมวิวหน้ ำผำลอเรไล (Lorelei Rock) อันเป็ นตำนำนของหญิงสำวที่คร่ ำ
ชีวิตผู้คนที่เดินทำงโดยเรื อผ่ำนแม่น ้ำสำยนี ้จนเข้ ำสูเ่ ขตเมืองเซนต์กอร์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสูเ่ มืองอำเค่น เมืองประวัติศำสตร์ ที่มีประวัติยำวนำนมำตังแต่
้ สมัยโรมัน ทำ
เมืองนี ้ให้ กลำยเป็ นจุดศูนย์กลำงของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 9 หรื ออีกชื่อหนึง่ ของ
เมืองนี ้คือ Kaiserstadt หรื อเมืองแห่งจักรพรรดิเมืองนัน่ เอง ชมมหำวิหำรแห่งเมืองอำ
เค่น มีประวัติศำสตร์ อนั ยำวนำน นับเป็ นจุดดึงดูดนักท่อง เที่ยวของเมืองและยังถูก
จัดให้ เป็ นมรดกโลกของยูเนสโก้ ด้ วยสถำปั ตยกรรมแบบกอธิคผสมกับกำโล-โรมัน
ถูกสร้ ำงขึ ้นตังแต่
้
ค.ศ. 786 มหำวิหำรนี ้เคยถูกใช้ เป็ นสถำนที่แต่งตังกษั
้ ตริ ย์ของ
เยอรมนี ในสมัยก่อนมำแล้ วหลำยพระองค์ ลำนกว้ ำงด้ ำนหน้ ำใช้ เป็ นที่รับรำงวัล
คำร์ ลในทุก ๆ ปี รำงวัลคำร์ ลนี ้จะมอบให้ กบั ผู้ที่สง่ เสริ มสันติภำพในยุโรป บุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่ได้ รับรำงวัลคำร์ ลมำแล้ วอำทิ บิล คลินตัน,โทนี แบลร์ แล้ วเที่ยวชมเมืองเก่ำ
ศำลำเทศบำลเมือง (Rathaus) ผสมผสำนและงดงำมแบบโกธิคและบำร็ อค,จัตรุ ัส
เมืองเก่ำ (Katschhof) ศูนย์กลำงของเมืองสถำนที่จดั งำนสำคัญ ๆ , มหำวิทยำลัย
RWTH AACHEN เป็ นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมำกในด้ ำนวิศวกรรมศำสตร์
นับได้ วำ่ เป็ นมหำวิทยำลัยอันดับหนึง่ ของยุโรป,ป้อมประตูเมืองโบรำณ มีร้ำนอำหำร
คำเฟ่ ร้ ำนหนังสือ นอกจำกนี ้เมืองอำเค่นยังเคยเป็ นสถำนที่อำบน ้ำแร่ ของทหำรโรมัน
ตังแต่
้ สมัยก่อนคริ สตกำล ซึง่ จะเห็นได้ จำกสถำนอำบน ้ำแร่ และแหล่งน ้ำพุร้อนใน
ปั จจุบนั มำกกว่ำ 30 แห่ง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Mercure Aachen Hotel**** หรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน
อาเค่ น - บรั สเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรู กจ์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นำท่ำนสูก่ รุ งบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์
กลำงแจ้ ง อำคำรบ้ ำนเรื อนได้ รับกำรอนุรักษ์ ไว้ จำกรัฐบำล จัตรุ ัสกรองปลำซ (Grand
Place) จัตรุ ัสอันงดงำมที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ได้ รับกำรยกย่องจำกนักท่องเที่ยวทัว่
โลก หรื อแม้ แต่อำร์ คดัชเชสอิสซำเบลลำ ธิดำของกษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์
ฮูโก และชำร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่ำวถึง แล้ วพำท่ำนไปชมรู ปปั น้
แมนเนเก้ นพิส รูปปั น้ เจ้ ำหนูน้อยที่โด่งดัง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่ำนเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อสินค้ ำของเมืองอำทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม
ผลิตช็อคโกแลตกว่ำ 172,000 ตันต่อปี และมีร้ำนขำยช็อคโกแลต กว่ำ 2,000 ร้ ำน,
ผ้ ำปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวำฟเฟิ ล ของอร่ อยที่หำชิมได้ ไม่ยำก
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15.00 น.

นำท่ำนไปถ่ำยรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจำกที่ปิดซ่อมแซมด้ วยงบกว่ำ
27.5 ล้ ำนยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจำกทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่
สำคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนำดยักษ์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนอะตอม
จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม เดินทำงต่อสูเ่ มืองบรู กจ์ ศูนย์ประวัติศำสตร์
ของเมืองได้ รับเลือกให้ เป็ นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก หรื ออีกชื่อหนึง่ คือ “เวนิส
เหนือ” เป็ นเมืองท่ำและมีควำมสำคัญในทำงศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์ แลนด์
ตอนต้ น
19.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั NH Brugge Hotel**** หรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน
วันที่ 4
เมืองมรดกโลกบรู กจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
08.00 น. รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. เที่ยวชมเมืองบรู กจ์ ซึง่ เป็ นเมืองที่งำมสง่ำล้ อมรอบด้ วยสะพำนเล็กๆที่ตงคร่
ั ้ อมอยู่
เหนือลำคลอง บ้ ำนหลังคำทรงจัว่ และสนำมหญ้ ำอันเขียวขจี บรรยำกำศที่ท่ำน
สำมำรถพบเห็นได้ ทวั่ เมือง นำคณะผ่ำนชมป้อมปรำกำรสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม
Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady) โบสถ์แม่พระที่มีหอสูงสร้ ำงด้ วย
อิฐ 122 เมตร ถือเป็ นงำนฝี มือของช่ำงในยุคนัน้ นอกจำกนี ้ยังมีรูปแกะสลักมำดอน
น่ำ ผลงำนของไมเคิล แองเจโล ช่ำงฝี มือระดับโลก ศำลำว่ำกำร (Town Hall) แบบ
โกธิค อำยุเก่ำแก่กว่ำ 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร จำกนันน
้ ำคณะ
ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สทิ ธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่ จะมีกำรแห่พระธำตุ
ขึ ้นทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ รวงสวรรค์ และกำรเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สดุ คือ กำร
ล่องเรื อไปตำมลำคลอง ผ่ำนชมสถำปั ตยกรรมของเมืองที่ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนให้ เป็ น
มรดกโลก
12.00 น. รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทำงสูป่ ระเทศเนเธอร์ แลนด์ หรื อ อีกชื่อหนึง่ ที่นิยมเรี ยกกันฮอลแลนด์ (Holland)
เมืองหลวงคืออัมสเตอร์ ดมั (Amsterdam) เป็ นประเทศที่มีพื ้นที่สว่ นหนึง่ อยู่ต่ำกว่ำระ
ดับน ้ำทะเล ทำให้ ฮอลแลนด์มีคลองจำนวนมำกเพื่อระบำยน ้ำออกสูท่ ะเล ซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์อย่ำงหนึง่ เข้ ำสูห่ มูบ่ ้ ำนประมงโฟเลนดัม ที่ยงั คงอนุรักษ์ วิถีแบบดังเดิ
้ ม
ด้ วยชุดแต่งกำยพื ้นเมือง อิสระให้ ท่ำนเดินเล่นชมเมือง พร้ อมหำซื ้อของที่ระลึก
19.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Novotel Amsterdam City Hotel**** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 5
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุ งอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่ องเรื อ
หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
07.30 น. รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.30 น. เดินทำงสูห่ มูบ่ ้ ำน Lisse ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้ เมืองหนำวในไร่
กว้ ำง เข้ ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชดู อกอวดสีสนั หลำก
หลำยสวยงำม นอกจำกนี ้ภำยในสวนที่กว้ ำงใหญ่แห่งนี ้ ยังร่มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่
กิ่งก้ ำนเป็ นแถวเรี ยงรำยตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ควำมชุ่มชื ้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ ดอก
อื่นๆ อีกมำกมำยที่เปลี่ยนสถำนที่แห่งนี ้ให้ กลำยเป็ นสวรรค์ของคนรักดอกไม้ จริ งๆ
อิสระให้ ท่ำนได้ บนั ทึกภำพสวยๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก (ช่วงเทศกำลดอกทิวลิป 24 มีนำคม
- 16 พฤษภำคม 2016)
12.00 น. รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุ งอัมสเตอร์ ดมั ด้ วยบรรยำกำศกำรล่องเรื อหลังคำกระจก เรื อจะ
ล่องไปตำมลำคลองของเมือง ที่จะให้ ท่ำนได้ เห็นบ้ ำนเรื อนแบบชำวดัชต์ ถูกสร้ ำงมำ
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอำคำรทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชนบนสุ
ั้
ด
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Local
www.nh-hotels.com
อังคาร
Buffet
(55 ก.ม.)

(271 ก.ม.)

Local
www.novotel.com
พุธ
Buffet
(38 ก.ม.)

Asia
(38 ก.ม.)
3/10

ของอำคำรเอำไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ ำบ้ ำน ระหว่ำงล่องเรื อผ่ำนบ้ ำน, เรื อนแพที่อยู่ริม
คลองที่มีอยู่มำกถึง 2,500 หลัง เขตที่เก่ำแก่ที่สดุ ของกรุ งอัมสเตอดัม จำกนันเรื
้ อจอด
ส่งท่ำนที่สถำบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับกำรยกย่องว่ำดีที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ชมขันตอนกำรคั
้
ดเลือก
เพชร โดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้ชำนำญตลอดจนขันตอนกำรเจี
้
ยระไนให้ เป็ นอัญมณี
ที่มีคำ่ ที่สดุ ปั จจุบนั สถำบันเพชรแห่งนี ้มีชื่อเสียงในเรื่ องกำร Cutting 121 (กำร
เจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) สำหรับท่ำนที่ต้องกำรเป็ นเจ้ ำของอัญมณีล ้ำค่ำ เชิญท่ำน
เลือกซื ้อเพชรชันดี
้ พร้ อมรับรองด้ วย Certificate จำกบริ ษัทฯที่มีชื่อเสียง แล้ วเข้ ำสู่
ย่ำนใจกลำงเมืองอันเป็ นที่ตงของจั
ั้
ตรุ ัสแดม (Dam Square) เขตย่ำนใจกลำงเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในกำรมำเดินเที่ยวชมเมือง มีพระรำชวังหลวงเดิมตังอยู
้ ่ใจกลำง
จัตรุ ัส และถนนแห่งควำมบันเทิงหลำกหลำยรู ปแบบ กลำงกรุ งอัมสเตอร์ ดมั Red
Light District
19.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Novotel Amsterdam City Hotel**** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 6
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
08.00 น. รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่ำนสูภ่ มู ิภำคซำนที่เมืองซำนสคันส์ ทำงตอนเหนือของกรุ งอัมสเตอดัม ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชำว ดัชต์ ที่ใช้ กงั หัน
ลมกว่ำร้ อยแห่งในงำนอุตสำหกรรม มำตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้ ำที่ผลิต
น ้ำมันจำกดอกมัสตำร์ ด กระดำษงำนไม้ นอกจำกนี ้ภำยในหมูบ่ ้ ำนแห่งนี ้ยังมี
พิพิธภัณฑ์ที่น่ำสนใจ อำทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟำร์ ม นำฬิกำ ร้ ำนขำยเครื่ องกำแฟ
และชำ โรงหีบน ้ำมัน (Oil Mill)
12.00 น. รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. ออกเดินทำงสูเ่ มืองเบรเมน เมืองท่ำเรื อกับกำรเดินเรื อที่สำคัญทำงตอนเหนือของ
เยอรมัน ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำระหว่ำงชำติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองท่ำประ
มำณ 1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ท่ำเรื อเบรเมอร์ ฮำเฟนไม่เป็ นเพียงท่ำเรื อขนถ่ำย
ตู้คอนเทนเนอร์ ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป แต่ยงั เป็ นท่ำเรื อขนถ่ำยรถยนต์สำคัญที่ สดุ ในยุโรป
ด้ วย
19.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Courtyard by Marriott Bremen**** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 7
เที่ยวชมเมืองเบรเมน – ฮัมบวร์ ก – เที่ยวชมเมือง
08.00 น. รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. ท่องเที่ยวเมืองเบรเมน ชมจัตรุ ัสมำร์ คพลัทซ์ ที่มีศำลำประชำคมรู ปทรงสมัยฟื น้ ฟู
ศิลปะวิทยำกำร,ประติมำกรรมโรลันด์ และวิหำรทรงโกธิคเซนต์เพทรี เดินเล่นบนถนน
ชื่อดังเบิทเซอร์ ตรำเซและย่ำนชนอร์ ที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ส่วนตลำด
ไฟรมำร์ คที่เบือร์ เกอร์ ไวเด ซึง่ มีอำยุยำวนำนกว่ำ 960 ปี นับว่ำเป็ นตลำดนัดประจำปี
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในเยอรมนี จนได้ เวลำเดินทำงต่อสูเ่ มืองฮัมบวร์ กอันเก่ำแก่กว่ำ
1,200 ปี เป็ นทังเมื
้ องใหญ่อนั ดับที่สอง และเมืองท่ำออกทะเลที่สำคัญที่สดุ ของ
เยอรมนี และเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำต่ำงประเทศใหญ่ที่สดุ อีกด้ วย นำเที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ ก อันประกอบด้ วยที่ตงที
ั ้ ่แสนงดงำมริ มแม่น ้ำเอลเบ้ กบั แม่น ้ำอัลส์เทอร์ เต็มไป
ด้ วยสีสนั ในย่ำนเริ งรมย์เซนต์เพำลี กับถนนเรเพอร์ บำน ผ่ำนชมโบสถ์มิเชลล์ เขต
ท่ำเรื อที่ชวนประทับใจเองเรี ยงรำยไปด้ วยอำคำรตำมแบบแผนดังเดิ
้ ม ทำให้ เมืองนี ้มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว
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Chinese
www.novotel.com
พฤหัสบดี
Buffet
(38 ก.ม.)

(368 ก.ม.)

Chinese
www.marriott.com
ศุกร์
Buffet
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12.00 น. รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
13.00 น. เที่ยวชมเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่น ้ำ 2 สำยคือเอลเบ้ อและอัลสเทอร์ เริ่ มจำกศำลำกลำง
(123 ก.ม.)
ฮัมบวร์ ก (Rathaus) เป็ นอำคำรที่มีชื่อเสียง ตังอยู
้ ่ในเขตใจกลำงเมืองใกล้ ๆ กับ
ทะเลสำบ Binnenalster เปรี ยบเสมือนหัวใจของฮัมบูร์ก โดยอำคำรถูกสร้ ำงขึ ้น
ในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance
Style) เป็ นหนึง่ ในอำคำรที่เก็บรักษำไว้ อย่ำงสมบูรณ์มำกที่สดุ ของเมือง เชื่อกันว่ำ
ฮัมบูร์กเป็ นเมืองที่เป็ นต้ นแบบของกำรสร้ ำงโบสถ์ โบสถ์เซ็นปี เตอร์ , โบสถ์นิโคไล
หรื อโบสถ์นิโคลัส ซำกสถำปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ หลังจำกถูกทำลำยในสงครำม
โลกครัง้ ที่ 2 โบสถ์แห่งนี ้ได้ สงวนเอำไว้ เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนควำมจำแก่คนรุ่ นหลัง,
โบสถ์มิคำเอล (St. Michaelis Church) เป็ นหนึง่ ในโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ เป็ น
สถำปั ตยกรรมบำร็ อค ได้ ชื่อว่ำโบสถ์บำร็ อคที่สวยที่สดุ ทำงเหนือของเยอรมันนี ย่ำน
Hafen city เขตท่ำเรื อใหม่ และย่ำนโกดังชไปเคอชตัท (Speicherstadt) เขตคลัง
สินค้ ำที่ไดรับกำรยอมรับว่ำมีขนำดใหญ่ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี ตังอยู
้ ่ภำยในเขต
ท่ำเรื อฮัมบูร์ก สมกับที่เป็ นท่ำเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ในเยอรมนีและใหญ่ติดอันดับโลก ย่ำน
ซังท์เพำลี (St. Pauli) อีกหนึง่ ย่ำนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นย่ำนเก่ำแก่ที่สำมำรถ
ย้ อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 เป็ นศูนย์กลำงกำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสนุก
ปั จจุบนั ย่ำนซังท์เพำลีเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในฐำนะ ย่ำนบันเทิงยำมรำตรี ที่ชื่อ รี พเพอร์
บำห์น (Reeperbahn) หรื อถิ่นโคมแดงของฮัมบูรก์ อีกทังยั
้ งมีย่ำนช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง
อัลสเตอร์ อำร์ คำเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Mönckebergstraße)
ไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มำเยือน
19.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั SCANDIC EMPORIO HAMBURG HOTEL หรื อเทียบเท่ำใน www.scandichotels.co
ระดับเดียวกัน
m
วันที่ 8 ฮัมบวร์ ก - รถไฟด่ วนสู่เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับ
เสาร์
07.00 น. รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.02 น. ออกเดินทำงโดยรถไฟด่วนของเยอรมันเพื่อเดินทำงสูเ่ มืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต
(489 ก.ม.)
13.30 น. รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
14.30 น. นำท่ำนเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต เมืองศูนย์กลำงทำงกำรเงินกำรธนำคำรของยุโรป
และเป็ นบ้ ำนเกิดของกวีชื่อดังชำวเยอรมันที่ร้ ู จกั กันดีในนำมของเกอเธ่ เข้ ำสูจ่ ตุรัส
รื อเมอร์ (Römerplatz) ที่ตงของศำลำว่
ั้
ำกลำงเมืองเก่ำ ด้ ำนตรงข้ ำมมีอำคำรบ้ ำน
โครงไม้ สมัยกลำงที่เรี ยกว่ำออสไซเล่อ (Ostzeile) บ้ ำนกึง่ ไม้ ซุงแบบเยอรมันดังเดิ
้ ม
โบรำณ บริ เวณรอบ ๆ มีร้ำนอำหำร คำเฟ่ และร้ ำนขำยของที่ระลึก อิสระให้ ท่ำนได้
เพลิดเพลินไปกับกำรช้ อปปิ ง้ บนถนนไซล์ ว็อลคกิ ้งสตรี ทที่ครำคร่ ำไปด้ วยผู้คน หรื อ
สินค้ ำแบรนด์เนมอำทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße
18.00 น. เดินทำงสูส่ นำมบินเพื่อเดินทำงกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลำให้ ท่ำนได้ ทำ TAX REFUND
คืนภำษี ก่อนกำรเช็คอิน
21.15 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
12.55 น. สำยกำรบินไทยนำท่ำนเดินทำงกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
(หมำยเหตุ โปรแกรมดังกล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นกำรนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกกำรจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทำงจะไม่เหมือนกันโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่ำน 7 วันก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน)
้
กำหนดวันเดินทำง
เดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 2559 (ยกเว้ นสงกรำนต์)
26 มี.ค.-3 เม.ย. 2559
2-10 เม.ย. 2559
23 เม.ย.-1 พ.ค. 2559
30 เม.ย.-8 พ.ค. 2559
7-15 พ.ค. 2559
ค่ำทัวร์ ตอ่ ท่ำน : เดินทำงระหว่ำงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 2559 (ยกเว้ นสงกรำนต์)
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 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ
 เด็กอำยุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน หรื อ 2 ท่ำนมีเตียง ท่ำนละ
 เด็กอำยุ 4-7 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียง ท่ำนละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Single bed room)
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Double Single use)
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่ำนละ
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่ำนละ
กำหนดวันเดินทำง / สงกรำนต์

10 - 18 เมษายน 2559

11 - 19 เมษายน 2559

99,000.90,000.80,000.13,000.15,000.-40,000.-33,500.-

12 - 20 เมษายน 2559

ค่ำทัวร์ ตอ่ ท่ำน : วันที่ 10-18 เม.ย. / 11-19 เม.ย. / 12-20 เม.ย.
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ
104,000. เด็กอำยุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน หรื อ 2 ท่ำนมีเตียง ท่ำนละ
94,000. เด็กอำยุ 4-7 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียง ท่ำนละ
84,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Single bed room)
13,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Double Single use)
15,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่ำนละ
-44,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่ำนละ
-36,500.ค่ำทัวร์ รวม :
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
 ค่ำรถโค้ ชมำตรฐำนยุโรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบุ
 ค่ำเรื อล่องแม่น ้ำไรน์ / ค่ำเข้ ำสวนเคอเคนฮอฟ / ค่ำล่องเรื อหลังคำกระจก / ค่ำรถไฟ 2nd Class จากฮัมบูรก์ –
เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต
 ค่ำโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดำว หรื อ เทียบเท่ำในระดับรำคำเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่ำนจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บำงโรงแรมอำจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป
ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ และอำจมีกำรเปลี่ยนย้ ำยเมืองพัก หำกวันดังกล่ำวมีกำรจัดประชุม
นำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่ำตัว
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร คัดสรรเมนูและให้ ท่ำนได้ เลิศรสกับอำหำรท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถโค้ ช ในยุโรปกำหนดมำตรฐำนไว้ ที่ 2-2.5 ยูโร / ท่ำน / วัน
 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ เยอรมนี (เชงเก้ น)
 ค่ำประกันกำรเดินทำงของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต/อวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ สำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุมำกกว่ำ 16 ปี
น้ อยกว่ำ 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท ทัง้ นี ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพที่ไม่ได้ เกิดจำกโรคประจำตัว
 หำกมีควำมประสงค์จะเพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสมั ภำระในกำรเดินทำงสูญหำยตลอดจนควำมล่ำช้ ำของ
สัมภำระและเที่ยวบินกรุ ณำสอบถำมและโปรดศึกษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำรแนบท้ ำยใบ
จองทัวร์
 ค่ำยกกระเป๋ ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ำทัวร์ ไม่รวม :
 ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3 %
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ ต)
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้ องพัก
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนได้ เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้ องมีคำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่ม
กำรจองทัวร์ (How to make your reservation)
หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณำติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้ำนหรื อที่
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ท่ำนรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่ำนด้ วยขันตอนที
้
่ง่ำย สะดวก และมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำร
เดินทำงของท่ำน กรุ ณำจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3
วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจำดังกล่ำวจะเป็ นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน และกรุ ณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตำมวันที่กำหนด ทำงบริ ษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิก
กำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ สำหรับลูกค้ ำดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อำยุที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ ำ หรื อเครื่ องมือต่ำงๆ ในกำรพยุงตัว
3. ผู้เดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็ นบุคคลไร้ ควำมสำมำรถ
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะร่ วมเดินทำงกับทัวร์ หรื อแยกจำกคณะทัวร์ ระหว่ำงทำง/กลำงทำง
5. บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทัวร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุรำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสียงดัง พูดจำ
หยำบคำย สร้ ำงควำมรำคำญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่ำงทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หวั หน้ ำทัวร์ ต้องทำกำรนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บำงครัง้ อำจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
กำรยกเลิกกำรจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 60 วัน
คืนเงินมัดจำทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 59 - 45 วัน
หักมัดจำ 20,000 บำท/ท่ำน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44 - 30 วัน
หักมัดจำ 30,000 บำท/ท่ำน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29 - 15 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 50% ของค่ำทัวร์
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 - 1 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 90% ของค่ำทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทำง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่ำทัวร์
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่ำนสำมำรถหำผู้เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถยื่น
ขอวีซำ่ ได้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ ทำงบริ ษัทฯ จะคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มคือค่ำวีซำ่ และค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่ำนัน้ และ
ต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อันเนื่องมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่ำนไม่ได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
วีซำ่ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมอันเป็ นกำรพิจำรณำของสถำนทูต ซึง่ กำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขของวันเวลำที่ยกเลิกดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในกรณีที่ท่ำนไม่แน่ใจ
ว่ำจะได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซำ่ จำกทำงสถำนทูต ทำงบริ ษัทขอแนะนำให้ ท่ำนยื่นขอวีซำ่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้
ผลเร็ วกว่ำกำรยื่นขอวีซำ่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำง ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สำมำรถ
รับผิดชอบจำกกรณีที่เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ,
กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่ำนจะได้ รับจำกกำรซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ควำมรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ ให้ ได้
มำกที่สดุ และทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง อันเนื่องจำก
กำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำยหรื อกำรหลบหนีเข้ ำเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ที่ท่ำนชำระ
มำแล้ ว
กำรขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง (Revision Fees)
หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง สำมำรถทำได้ ลว่ งหน้ ำก่อนกำรเดินทำงจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่ำใช้ จ่ำย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำน
จะต้ องชำระค่ำใช้ จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้
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กำหนด ซึง่ ทำงบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ ำทำงบริ ษัทฯ ได้
ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทำงต้ องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่
แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำว
กรุ ณำตรวจสอบกับเจ้ ำหน้ ำที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำ
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่ำนจะชำระเงินค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ
กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim )
กำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะของกำรบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสำยกำรบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสำย
กำรบินเท่ำนัน้
ค่ำธรรมเนียมประกันภัยและค่ำธรรมเนียมน ้ำมันเชื ้อเพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตำมอัตรำที่สำยกำรบินปรับค่ำธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบินใน
ภำยหลัง ถือเป็ นค่ำทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกเก็บตำมควำมเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจำกัดของห้ องพัก และกำรวำงรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ควำมแตกต่ำงกัน ซึง่ อำจจะทำให้ ท่ำนไม่ได้ ห้องติดกันตำมที่ต้องกำร
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ เครื่ องปรับอำกำศที่มี
จะให้ บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนัน้
 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรปรับเปลี่ยน หรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัด และ
ไม่มีอำ่ งอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำง
กันด้ วย หำกท่ำนต้ องกำรควำมสะดวกสบำยและห้ องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมได้
สถำนที่เข้ ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้
หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ ำชม
นัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ หรื อ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของ
สถำนที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่ำนได้ เข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ แต่หำกมีกำรล่ำช้ ำ หรื อเหตุหนึง่ เหตุ
ใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริ ษัทฯจะไม่มีกำรคืน
เงินใดให้ แก่ท่ำน เนื่องจำกได้ ชำระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เข้ ำชมจำก
เจ้ ำหน้ ำที่ในช่วงวันเดินทำงของท่ำนก่อนชำระเงิน
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ (Porter)
 ค่ำทัวร์ ได้ รวมค่ำขนสัมภำระสำหรับเข้ ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ ำ
เพิ่มเติม ท่ำนจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ กำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ บริ กำรใน
กำรยกกระเป๋ ำขึ ้นลงได้ ท่ำนสำมำรถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินไทยอนุญำตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับ
ผู้โดยสำรชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) กำรเรี ยกค่ำระวำงน ้ำหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสำยกำร
บินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ นำขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ควำมกว้ ำง+ยำว+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)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยในน ้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน
ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ ้นบนพำหนะกำร
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เดินทำง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของ
ผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้ บริ กำรจะเป็ นผู้รับผิ ดชอบตำมกฎของกรมกำรบิน
พำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท /
ท่ำน
กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่ องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถำนที่ตำ่ ง ๆ จะมีข้อกำหนด
ที่ชดั เจนในเรื่ องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว (Family)
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทำงพร้ อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ















(ในกำรยื่นคำร้ องขอวีซำ่ ขอควำมกรุ ณำทุกท่ำนแสดงตนที่สถำนทูตเยอรมันเพื่อทำกำร สแกนลำยนิวมือด้ วยตนเอง)
พำสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ ตเล่มเก่ำไม่วำ่ จะเคยมีวีซำ่ ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั ิวีซำ่ (ในกรณีที่ท่ำนไม่เคยมีวีซำ่ ในกลุม่
เชงเก้ นหรื อ, อเมริ กำ, แคนำดำและอังกฤษ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี ท่ำนจะต้ องมำยื่นวีซำ่ ด้ วยตนเองที่สถำนทูต)
รู ปถ่ำยสีขนำด 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวดำและห้ ำมสแกน) มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป / **กรุ ณำติดต่อพนักงำนขำยเพื่อขอตัวอย่ำงรู ปถ่ำย**
สำเนำทะเบียนบ้ ำน / สำเนำบัตรประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร / สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนำทะเบียนสมรส, หย่ำ /
สำเนำสูติบตั ร ในกรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริ ษัท (ภำษำอังกฤษ) / สังกัดที่ท่ำนทำงำนอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนันโดยระบุ
้
ตำแหน่ง
, อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลังจำก
นันจะกลั
้
บมำทำงำนตำมปกติหลังครบกำหนดลำ
กรณีที่เป็ นเจ้ ำของกิจกำร ขอสำเนำใบทะเบียนกำรค้ ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หนังสือรับรองจำกทำงธนำคำรและสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่ม
ที่มีกำรเข้ ำออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็ นครอบครัวหำกใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในกำรยื่นขอวี
ซ่ำ ต้ องออกหนังสือรับรองจำกทำงธนำคำรว่ำเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่ำใช้ จ่ำยให้ ***สถำนทูตไม่รับบัญชี
กระแสรำยวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่ำน เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ กบั ผู้เดินทำงทังหมด
้
นอกเหนือจำกเอกสำรข้ อ 1 - 6
แล้ ว ทำงบริ ษัทจะต้ องออกจดหมำยอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ำน
โดยระบุชื่อผู้เดินทำงและเหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี ้ในจดหมำยด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษำจะต้ องมี หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) ตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับ บิดำหรื อมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้ องทำจดหมำยยินยอม โดยที่ บิดำ,
มำรดำ จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำตให้ บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึง่ ได้ ณ ที่วำ่ กำรอำเภอหรื อเขต
โดยมีนำยอำเภอ หรื อผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้ อง
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ วำ่ ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซำ่ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรี ยกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก
สถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซำ่ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซำ่ ของท่ำน
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เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริ ษัทฯ
 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ ไม่วำ่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตำม ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้ องคืนค่ำวีซำ่ ได้

หลังจำกกำรจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นทุกประกำร
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