
#15843 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยียม 10 วัน 7
คืน หมูบานกังหันลมซานสคันส ชมเทศกาลดอกไมสวนเคอเคน
ฮอฟ บิน EK
ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยียม จัตุรัสโรเมอร พระราชวังวูรซบวรก
นํ้าพุเชินเนอรบรุนเนิน วิหารเซนตปเตอร วิหารเซนตจอรจ โบสถพระแมมารี พระ
ราชวังซองสซูซี กําแพงเบอรลิน จัตุรัสมารคพลัทซ หมูบานกีธูรน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - แฟรงกเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร - ยาน
ถนนไซยน - วูรซเบิรก - พระราชวังเมืองวูรซเบิรก - นูเรมเบิรก   

Congress
Mercure
Nuernberg
หรือเทียบเทา

3 นูเรมเบิรก - วิหารเซนตลอเรนซนูเรมเบิรก - โบสถแมพระเมืองนูเรมเบิรก - น้ําพุ
Schoner Brunnen - แบมเบิรก - มหาวิหารแบมเบิรก - ศาลาวาการเมืองแบมเบิรก -
เดรสเดน

  

Ringhotel
Residenz
Alt Dresden
หรือเทียบเทา

4 เดรสเดน - โบสถเฟราเอนเคียรเชอเดรสเดน - เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท - พระราชวัง
สวิงเกอร - เบอรลิน - ถนน Friedrichstrasse - เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท   

Holiday Inn
City East
หรือเทียบเทา

5 พอตสดัม - พระราชวังซองสซูซี - เบอรลิน - กําแพงเบอรลิน - เชคพอยทชารลี - ประตู
ชัยบราเดนเบิรก   

Holiday Inn
City East
หรือเทียบเทา

6 ฮัมบูรก - โบสถมิคาเอลเมืองฮัมบูรก - ศาลาวาการเมืองฮัมบูรก - เบรเมน - จัตุรัสมารค
พลัทซเมืองเบรเมน - โบสถเซนตเพทรีเมืองเบรเมน - ถนนบิทเซอรตราเซ - ยานชนอร   

Maritim
Bremen หรือ
เทียบเทา

7 หมูบานกีธูรน - บาตาเวียสแตดแฟช่ันเอาทเลต - อัมสเตอรดัม   

Mercure
Amsterdam
City หรือ
เทียบเทา

8 สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - หมูบานกังหันลมซานสคันส - จัตุรัสดัมสแควร   

Mercure
Amsterdam
City หรือ
เทียบเทา

9 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส - ทาอากาศยาน
บรัสเซลส    -

10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - แฟรงกเฟรต
- จัตุรัสโรเมอร - ยานถนนไซยน - วูรซเบิรก - พระราชวังเมือง
วูรซเบิรก - นูเรมเบิรก

กําหนดการทั้งหมด

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06 -15 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.00 น. คคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

20.35 น./21.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 373
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06-15 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเครื่อง

03.20 น./03.45 น. ออกเดินทางตอสูแฟรงกเฟิรต โดยเท่ียวบินท่ี EK 43
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06-15 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงแฟรงกเฟิรต เวลา 08.50 น.

07.35 น./08.50 น. ถึงสนามบินแฟรงกเฟิรต ประเทศเยอรมนี

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมท้ัง
เป็นศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต ซ่ึงถือไดวาเป็นสถานี
รถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5

นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง

่



ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัสโรเมอร

มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ท่ีมีหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นนํา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองวูรซบวรก (WURZBURG) เมืองแรกในการเริ่มตนเดินทางเขาสูเสนทางสายโรแมนติคอยางเป็น
ทางการ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ริมฝ่ังแมน้ําเมน (MAIN) เป็นอีกแหลงของการเพาะปลูกองุนเพ่ือผลิตไวนของเยอรมัน

เขาชมพระราชวังวูรซบวรก (Würzburg Residenz) ซ่ึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันเป็นไฮไลทของเมืองน้ี และยูเนสโกได
ประกาศใหเป็นมรดกโลก เป็นวังสไตลบารอคของปริน๊ซ บิชอป จุดเดนอยูท่ีภาพเขียนเฟรสโก ภาพเขียนบนปูนปลาสเตอรเปียก
ท่ีเต็มไปดวยมิติท่ีงดงามยามแหงนมอง

ไดเวลาอันสมควรจากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Congress Mercure Nuernberg หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต

แฟรงกเฟรต

จัตุรัสโรเมอร

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกได
สบายๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
การเงิน นอกจากน้ียังเป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน เน่ืองจากทา
อากาศยานแฟรงคเฟิรตถือเป็นทาอากาศยานท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

จัตุรัสน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุ
แหงความยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว
ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี
14



วันท่ี 3 นูเรมเบิรก - วิหารเซนตลอเรนซนูเรมเบิรก - โบสถแมพระเมือง
นูเรมเบิรก - น้ําพุ Schoner Brunnen - แบมเบิรก - มหาวิหาร
แบมเบิรก - ศาลาวาการเมืองแบมเบิรก - เดรสเดน

 หมายเหตุ คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06-15 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงแฟรงกเฟิรต เวลา 08.50 น.

ยานถนนไซยน
ถนนไซยน ท่ีซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ และไดกลายมาเป็นยานการ
คาท่ีสําคัญแหงหน่ึง ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 17 ถึงกลางศตวรรษท่ี 18 ถนนไซยน คอยๆ
เปล่ียนไปทีละนอย จนในท่ีสุดเต็มไปดวยท่ีพักและรานคา ทุกวันน้ี ถนนเสนน้ีเปิดใหคน
เดินเทานั้น ขนาบขางดวยแนวตนไม คาเฟ และรานฟาสฟ ูด กลายเป็นยานการคาท่ีมียอด
ขายสูงท่ีสุดในเยอรมัน และสูงเป็นอันดับสําคัญในยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

วูรซเบิรก

พระราชวังเมืองวูรซเบิรก

นูเรมเบิรก

 บาย

เป็นเมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควนบาวาเรีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเมนซ่ึงเป็นอีก
แหลงเพาะปลูกองุนเพ่ือผลิตไวนของเยอรมัน และเป็นเมืองท่ีไดรับการยกยองใหเป็น
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก นําทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี

สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวังเกา สรางแบบสถาปัตยกรรมบาโรก
และไดมีการบูรณะหลายครั้งเน่ื องจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้งท่ี2

นูเรมเบิรกไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนท่ีชื่นชอบ
ความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซอน ปราสาทราชวังแบบในการตูน ทางเดิน
โรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถสวยเกาแก หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปท่ัวท้ังเมือง ใน
หนาหนาวตองท่ีน่ีเลย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Congress Mercure Nuernberg หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบานเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฮิตเลอรไดใชสถานท่ีแหงน้ีเป็นกองบัญชาการทางการ

่ ้ ่ ่ ้



ทหารเพ่ือตอสูในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบท่ัวท้ังเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือ
กันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากท่ีสุด

ถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง

จากนั้นนําทานถายรูปกับโบสถแมพระ (Frauenkirche) เป็นโบสถท่ีสรางขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใชเวลาในการ
กอสรางยาวนานถึงสิบปี ท่ีน่ีมีจุดเดนท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถท่ีเป็นหอนาฬิกา
โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเท่ียงตรงป ุบ เหลาตุกตาก็จะออกมาเตนระบําใหเราชม

จากนั้นนําทานถายรูปกับน้ําพุเชินเนอรบรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 19 เมตร สีทอง
อราม ซ่ึงประกอบไปดวยรูปป้ันของเจาอิเล็คเตอร 40 องค นักบุญ ชาวยิว และรูปประดับอ่ืนๆ ถือไดวาเป็นน้ําพุท่ีอลังการมาก
ท่ีสุดในเยอรมนี นักทองเท่ียวท่ีมาน่ีสวนใหญก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ใหหมุนแหวนทองตรงน้ําพุเป็นจํานวน 3 รอบ โดย
ระหวางท่ีหมุนแหวนก็ใหอธิษฐานสิ่งท่ีตองการไปดวย

มีเวลาใหทานไดอิสระเดินเลนในยานเมืองเกาท่ีสวยงาม รวมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึก หรือ สินคาแฟชั่นท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางตอสูเมืองแบมเบิรก เมืองทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงของประเทศเยอรมนี

นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือชื่อเป็นทางการวา มหาวิหารเซนตปีเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of
St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมเบิรก สรางดวย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ีสอง จากนั้นชมศาลากลางหลังเกาของเมือง
ท่ีสรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ

ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูเมืองเดรสเดน (DRESDEN) เพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Ringhotel Residenz Alt Dresden หรือเทียบเทา

นูเรมเบิรก

วิหารเซนตลอเรนซนูเรมเบิรก

โบสถแมพระเมืองนูเรมเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นูเรมเบิรกไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนท่ีชื่นชอบ
ความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซอน ปราสาทราชวังแบบในการตูน ทางเดิน
โรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถสวยเกาแก หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปท่ัวท้ังเมือง ใน
หนาหนาวตองท่ีน่ีเลย

มีประติมากรรมน้ําพุชื่อ The Beautiful Fountain หรือ Schoner Brunnen ในภาษา
เยอรมัน (ซ่ึงอานออกเสียงยากทีเดียว) เป็นประติมากรรมสมัยศตวรรษท่ี 14 น้ําพุท่ีวาหา
งาย อยูตรงหัวมุมทางเดินของตัววิหาร ประดับเป็นประตูรั้ว ประติมากรรมน้ําพุน้ีมีแหวน
ใหไปหมุนรอบ 3 ครั้ง ระหวางท่ีหมุนแหวนใหอธิษฐานไปดวย อยากไดอะไร เขาวาจะ
สมหวัง

เป็นโบสถในนูเรมเบิรกเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของตลาดหลักในเมือง มีลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ถูกสรางขึ้นโดยพระราชดําริของพระเจาชารลสท่ี 4 ในชวงปี
1352 มีประติมากรรมหลายชิ้น รวมถึงงานศิลปะมากมายจากยุคกลางถูกเก็บไวในโบสถ
แหงน้ี



วันท่ี 4 เดรสเดน - โบสถเฟราเอนเคียรเชอเดรสเดน - เดอะเซมเพอรโอ
เปราเฮาท - พระราชวังสวิงเกอร - เบอรลิน - ถนน
Friedrichstrasse - เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท

นํ้าพุ Schoner Brunnen
เป็นน้ําพุในเมืองนูเรมเบิรกท่ีอยูมาตั้งแตศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยูใกลๆ กับศาลาวาการเมือง
น้ําพุมีความสูงประมาณ 19 เมตร อยูในแองน้ําทรงแปดเหล่ียม มีรูปทรงของยอดแหลม
แบบโกธิค และมีรูปป้ัน 40 รูปซ่ึงสะทอนถึงมุมมองโลกของจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
เป็นงานออกแบบของ Heinrich Beheimby หน่ึงในสถาปนิกชื่อดังชวงเวลานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

แบมเบิรก

มหาวิหารแบมเบิรก

ศาลาวาการเมืองแบมเบิรก

เดรสเดน

 บาย

เมืองแบมเบิรก ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต เป็นรัฐท่ีมีอาณาเขตใหญท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี และเป็นเมืองมรดกโลก ถือวาเป็นศูนยกลางของการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม
มากเป็นอันดับตนๆของประเทศเยอรมนี เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญของเมืองนั้นถือวาเป็น
ศูนยรวมทางประวัติศาสตรท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีไดรับการเก็บรักษาไวเป็นอยางดี

มีชื่อเป็นทางการวา "มหาวิหารแบมเบิรกเซนตปีเตอรและเซนตจอรจ" ท่ีน่ีมีความสําคัญ
ในฐานะการเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหงแบมเบิรก โดยมหาวิหารถูก
สรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในปี1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ี
2 ซ่ึงแลวเสร็จในปี 1012

ศาลาวาการแหงน้ีสรางขึ้นในปี 1386 ตั้งอยูกลางเมืองแบมเบิรกบนสะพาน Obere
Brücke สะพานขามแมน้ําเร็กนิทซ ปัจจุบันถูกเปล่ียนใหเป็นพิพิธภัณฑ

เดรสเดน มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา Drežďany แปลวาชนเผาแหงปาริมแมน้ํา ท้ังน้ี
เพราะเมืองเดรสเดนตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน แตเป็น
เมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ นอกจากน้ี บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมือง
เดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ringhotel Residenz Alt Dresden หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองเดรสเดน (Dresden) ไดรับสมญานามวาเป็น “ฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ” เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุด
ในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดกลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึงในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวม
ประเทศ เมืองไดถูกบูรณะขึ้นมาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเน่ืองมาจากผลแหงการทําลายลางของสงครามโลกครั้งท่ีสอง

นําทานเท่ียวชมเมืองเดรสเดน

ชม โบสถพระแมมารี (Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองท่ีวางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษท่ี 11 ท่ีท้ิงรองรอยของการ
ทําลายลางในสมัยสงครามโลกท่ีกําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน

ผานชมเซมเพอรโอเปราเฮาส (The Semper Opera House) ท่ีมีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน ท้ังดานสถาปัตยกรรม
และดนตรี

ผานชมพระราชวังสวิงกอร (Zwinger Palace) ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบารอคบนฝ่ังแมน้ําเอลเบ ท่ีตกแตงอยางงดงามดวย
น้ําพุและรูปป้ัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หน่ึงในศูนยกลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของยุโรป ในดาน
การเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชนและวิทยาการ ใหเวลาทานอิสระชอปป้ิงบนถนนชื่อดัง Friedrichstrasse เป็นถนนสาย
ประวัติศาสตรยุคสงครามเย็นและเป็นสวรรคของการชอปป้ิงอยางมีระดับดวยสินคาหรูแพง บนหางสรรพสินคาท่ีโดงดัง ในยาน
Mitte

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Holiday Inn City East หรือเทียบเทา

เดรสเดน

โบสถเฟราเอนเคียรเชอเดรสเดน

เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดรสเดน มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา Drežďany แปลวาชนเผาแหงปาริมแมน้ํา ท้ังน้ี
เพราะเมืองเดรสเดนตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน แตเป็น
เมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ นอกจากน้ี บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมือง
เดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

เป็นโบสถนิกายลูเธอแรนในเดรสเดนซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐแซกโซนี ประเทศเยอรมัน
ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 18 และไดรับความเสียหายอยางหนักในชวงสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 ซ่ึงไดถูกปลอยท้ิงไวกวา 50 ปีหลังสงครามจบจนกระท่ังไดรับหารบูรณะอยางท่ีเห็น
ในปัจจุบัน ท่ีน่ีถือเป็นตัวอยางท่ีโดดเดนของสถาปัตยกรรมโปรเตสแตนตอันศักดิส์ิทธิท่ี์มี
หน่ึงในโดมท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป

เป็นสถานท่ีอันโดดเดนทางดาน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู ณ บริเวณจัตุรัส
เธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร เป็นโรงโอเปราท่ีออกแบบในสไตลบารอค บริเวณ
อาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษัตริยโจฮานทงอยูบนหลังมา



วันท่ี 5 พอตสดัม - พระราชวังซองสซูซี - เบอรลิน - กําแพงเบอรลิน
- เชคพอยทชารลี - ประตูชัยบราเดนเบิรก

พระราชวังสวิงเกอร
เป็นพระราชวังหน่ึงในเมืองเดรสเดนของประเทศเยอรมนี ไดรับการออกแบบโดย
Matthäus Daniel Pöppelmann ดวยศิลปะแบบบาร็อคท่ีงดงาม กอนหนาน้ีเคยเป็นท่ี
ตั้งของปอมปราการเดรสเดนซ่ึงมีการอนุรักษกําแพงดานนอก ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นหอศิลป
และสถานท่ีจัดนิทรรศการประจําเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

เบอรลิน

ถนน Friedrichstrasse

เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท

 บาย

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4
ลานคนในเขตเมือง และเป็นหน่ึงในศูนยกลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของยุโรป ในดานการเมือง
วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ เป็นศูนยกลางท่ีสําคัญของการคมนาคมทาง
อากาศและทางรางของทวีป

เป็นถนนสายวัฒนธรรมและชอปป้ิงท่ีสําคัญในใจกลางกรุงเบอรลิน มีขอบเขตจากทาง
ตอนเหนือของเขต Mitte ไปยัง Hallesches Tor ในยาน Kreuzberg ซ่ึงไมไกลจากเชค
พอยชารลี ท่ีน่ีขึ้นชื่อในดานตลาดอสังหาริมทรัพยและรานชอปป้ิงท่ีมีอยูมากมายตามสอง
ฝ่ังถนน

เป็นสถานท่ีอันโดดเดนทางดาน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู ณ บริเวณจัตุรัส
เธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร เป็นโรงโอเปราท่ีออกแบบในสไตลบารอค บริเวณ
อาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษัตริยโจฮานทงอยูบนหลังมา

 คํ่า  Holiday Inn City East หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสูเมืองพอทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบวรค อดีตท่ีประทับของกษัตริยและเจาผูครองเยอรมัน
มาอยางตอเน่ืองตั้งแตศตวรรษท่ี 18 เมืองศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ

นําทานเขาชมความงามของพระราชวังซองสซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชท่ี 2
แหงปรัสเซีย สรางขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอรจ เวนซเลาส ฟอน คโนเบิลสดอรฟฟ เป็นพระราชวังท่ีพระเจาฟรี
ดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน และใชเป็นท่ีหลบจากความวุนวายในพระราชพิธีตางๆท่ีเบอรลิน จึงเป็นท่ีมาของชื่อ
พระราชวังท่ีแปลวา “ไกลกังวล”

้ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หน่ึงในศูนยกลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของยุโรป ในดาน
การเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

นําทานชมอนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน (The Berlin Wall) เขาสูอีสต-ไซด-แกลลอรี่ ท่ีท้ิงรองรอยของกําแพงเบอรลิน
ฉากตางๆท่ีเกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันท่ี 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสรางกําแพงท่ีมีความยาวกวา 100 ไมล สูง
4 เมตร ถูกถายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา 118 ทานบนซากกําแพงกวา 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทน
คําพูดท่ีไดรับการยกยองวาเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก

นําทานชมเช็คพอยทชารลี (Checkpoint Charlie) ซ่ึงเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและรัสเซีย จากนั้น
ไปชมเบอรลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท่ีใหญท่ีสุดในเยอรมนี สรางในระหวางปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอ
เนสซองส

แลวพาทานไปถายรูปกับประตูบันเดนบรูก (Brandenburg) ประตูสัญลักษณของเมืองดานบนเป็นรูปป้ันของเทพีแหง
ชัยชนะสีทองเดนตระหงาน และพลาดไมไดกับการถายรูปกับอาคารไรชสตัทด อาคารท่ีใชเป็นรัฐสภาแหงเยอรมนี สรางขึ้นดวย
ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแหงน้ีถูกใชมาตั้งแตครั้งสาธารณะรัฐไวมาร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พักท่ี Holiday Inn City East หรือเทียบเทา

พอตสดัม

พระราชวังซองสซูซี

เบอรลิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี เป็นสวน
หน่ึงของเขตนครเบอรลิน พอทสดัมเป็นท่ีรูจักจากการเป็นท่ีประทับของกษัตริยปรัสเซีย
หลายพระองค สวนตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมตอกันเป็นจํานวนมาก และมีภูมิ
ทัศนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ โดยเฉพาะสวนและพระราชวังพระราชวังซ็องซูซี ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเยอรมนี

เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชท่ี 2 แหงปรัสเซียตั้งอยูท่ีเมืองพอทสดัมใน
ประเทศเยอรมนี สรางโดยพระราชประสงคของพระเจาฟรีดริชระหวางปี ค.ศ. 1745 ถึงปี
ค.ศ. 1747 โดยมีจอรจ เวนซเลาส ฟอน คโนเบิลสดอรฟฟ เป็นสถาปนิก สถาปัตยกรรม
เป็นแบบโรโคโค

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4
ลานคนในเขตเมือง และเป็นหน่ึงในศูนยกลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของยุโรป ในดานการเมือง
วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ เป็นศูนยกลางท่ีสําคัญของการคมนาคมทาง
อากาศและทางรางของทวีป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

 บาย



วันท่ี 6 ฮัมบูรก - โบสถมิคาเอลเมืองฮัมบูรก - ศาลาวาการเมืองฮัมบูร
ก - เบรเมน - จัตุรัสมารคพลัทซเมืองเบรเมน - โบสถเซนตเพท
รีเมืองเบรเมน - ถนนบิทเซอรตราเซ - ยานชนอร

กําแพงเบอรลิน

เชคพอยทชารลี

ประตูชัยบราเดนเบิรก

กําแพงเบอรลินสัญลักษณการพายสงครามโลกครั้งท่ีสองของเยอรมนี จนตองเกิดการ
แบงประเทศระหวางเยอรมันตะวันตก กับตะวันออก และไดรับการขนานนามวาเป็น
สัญลักษณแหงสงครามเย็น

เป็นชื่อท่ีฝานพันธมิตรตั้งใหกับทางผานกําแพงเบอรลิน ในชวงสงครามเย็น

ประตูชัยบราเดนเบิรก เป็นสัญลักษณของกรุงเบอรลิน กอสรางตามศิลปะแบบโรมัน
สถานท่ีแหงน้ีถือเป็นเครื่องหมายแหงความสงบสุข และมีความสําคัญโดยเป็นจุดแบงกรุง
เบอรลินออกเป็นสองสวน ไดแก ตะวันออกและตะวันตก กอนจะรวมกันใหมในภายหลัง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Holiday Inn City East หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองฮัมบวรก(Hamburg) อันเกาแกกวา 1,200 ปี เป็นท้ังเมืองใหญอันดับท่ีสอง และเมืองทาออกทะเลท่ี
สําคัญท่ีสุดของเยอรมนี และเป็นศูนยกลางการคาตางประเทศใหญท่ีสุดอีกดวย

นําเท่ียวชมเมืองฮัมบวรกอันประกอบดวยท่ีตั้งท่ีแสนงดงามริมแมน้ําเอลเบกับแมน้ําอัลสเทอร

ผานชมโบสถมิเชลล เขตทาเรือท่ีชวนประทับใจเองเรียงรายไปดวยอาคารตามแบบแผนด้ังเดิม ทําใหเมืองน้ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เท่ียวชมเมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา 2 สายคือเอลเบอและอัลสเทอร

ชมศาลากลางฮัมบวรก (Rathaus) เป็นอาคารท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตใจกลางเมืองใกล ๆ กับทะเลสาบ Binnenalster
เปรียบเสมือนหัวใจของฮัมบูรก โดยอาคารถูกสรางขึ้นในชวงระหวางปี ค.ศ.1886-1897 เป็นหน่ึงในอาคารท่ีเก็บรักษาไวอยาง
สมบูรณมากท่ีสุดของเมือง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสูเมืองเบรเมน (Bremen) เมืองทาเรือกับการเดินเรือท่ีสําคัญทางตอนเหนือของเยอรมัน ความสัมพันธ
ทางการคาระหวางชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองทาประมาณ 1,000 แหงรอบโลกในแตละปี ทาเรือเบรเมอรฮาเฟนไมเป็น

่ ่ ่



เพียงทาเรือขนถายตูคอนเทนเนอรใหญท่ีสุดในยุโรป แตยังเป็นทาเรือขนถายรถยนตสําคัญท่ีสุดในยุโรปดวย ทองเท่ียวเมืองเบร
เมน

ชมจัตุรัสมารคพลัทซ ท่ีมีศาลาประชาคมรูปทรงสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลันด

และวิหารทรงโกธิคเซนตเพทรี (St.Petri-Dom) เดินเลนบนถนนชื่อดังเบิทเซอรตราเซและยานชนอร ท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร สวนตลาดไฟรมารคท่ีเบือรเกอรไวเด ซ่ึงมีอายุยาวนานกวา 960 ปีนับวาเป็นตลาดนัดประจําปีใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
ในเยอรมนี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Maritim Bremen หรือเทียบเทา

ฮัมบูรก

โบสถมิคาเอลเมืองฮัมบูรก

ศาลาวาการเมืองฮัมบูรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองในเยอรมนีรองจากกรุงเบอรลิน ชื่อของเมืองสะทอนให
เห็นถึงประวัติศาสตรของฮัมบูรกในฐานะสมาชิกของ Hanseatic League ในยุคกลาง
และเป็นเมืองแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิใ์นอดีต ท่ีน่ียังเป็นเมืองทา และเมืองทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของเยอรมนีดวย

เป็นหน่ึงในโบสถคริสตนิกายลูเทอแรนของเมืองฮัมบูรกและเป็นหน่ึงในโบสถท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดในเมือง โบสถแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับ Archangel Michael ซ่ึงหนา
โบสถมีรูปป้ันทองสัมฤทธิข์นาดใหญท่ียืนอยูเหนือประตูโบสถแสดงใหเห็นถึงเทวทูตท่ี
เอาชนะมาร โดยมีจุดประสงคเพ่ือสรางโบสถในกลุมโปรเตสแตนตซ่ึงแตกตางจากโบสถ
ฮัมบูรกหลายแหงซ่ึงเป็นโรมันคาทอลิก จุดเดนคือมียอดโบสถท่ีสูงถึง 132 เมตรปกคลุม
ดวยทองแดง สามารถมองเห็นไดจากหลายๆ ท่ีของเมือง

เป็นท่ีทํางานของรัฐบาลทองถิ่นของเมืองฮัมบูรก และเป็นเชนท่ีน่ังของหน่ึงในรัฐสภา
ของรัฐ 16 แหงของเยอรมนี โดยตั้งอยูในยาน Altstadt ซ่ึงอยูใจกลางเมือง ศาลาวาการน้ี
สรางขึ้นเมื่อปี 1886 ซ่ึงปัจจุบันยังคงเป็นท่ีตั้งของหนวยงานภาครัฐเดิมโดยมีสํานักงาน
นายกเทศมนตรี หองประชุมสําหรับรัฐสภา และวุฒิสภาประจําเมืองฮัมบูรก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เบรเมน บาย

เป็นเมืองทาเรือท่ีสําคัญทางตอนเหนือของเยอรมัน ความสัมพันธทางการคาระหวางชาติ
เชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองทาประ มาณ 1,000 แหงรอบโลกในแตละปี ขนถาย
รถยนตสําคัญท่ีสุดในยุโรปดวยทาเรือเบรเมอรฮาเฟนไมเป็นเพียงทาเรือขนถายตู
คอนเทนเนอรใหญท่ีสุดในยุโรป แตยังเป็นทาเรือ



วันท่ี 7 หมูบานกีธูรน - บาตาเวียสแตดแฟชั่นเอาทเลต - อัมสเตอดัม

จัตุรัสมารคพลัทซเมืองเบรเมน

โบสถเซนตเพทรีเมืองเบรเมน

ถนนบิทเซอรตราเซ

ยานชนอร

ป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูในยาน Hanseatic บริเวณใจกลางเมืองเบรเมน ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในจัตุรัส
สาธารณะท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,484 ตารางเมตร จัตุรัสน้ีเป็นท่ีตั้งของ
ศาลาประชาคมรูปทรงสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ

เป็นโบสถหน่ึงในเมือเบรเมนท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญเซนตปีเตอร โบสถน้ีตั้งอยูใน
จัตุรัสใจกลางของเมือง และเป็นหนงในโบสถของ Bremian Evangelical Church ซ่ึง
เป็นสมาชิกขององคกรคริสตโปรแตสแตนทท่ีมีชื่อวา Evangelical Church ในประเทศ
เยอรมนี ตั้งแตปี 1973 มันไดรับการคุมครองโดยพระราชบัญญัติคุมครองอนุสาวรียให
เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการคุมครองของเมือง

เป็นถนนท่ีตั้งอยูในยานประวัติศาสตรของเมืองเบรเมน ตัวถนนมีความยาวประมาณ
100 เมตร มีชื่อเสียงในดานสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาซ่ึงสวนใหญถูกสรางขึ้นระหวางปี
1922 กับปี 1931 และจัดอยูในสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรมและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนา
สนใจของเมือง

เป็นยานท่ีนาสนใจยานหน่ึงในเมืองเบรเมน ท่ีน่ีสวนหน่ึงของเมืองท่ีไดรับการรักษา
บรรยากาศของยุคกลางไวไดอยางดี โดยมีสถาปัตยกรรมโดยรอบอันมีสีสันท่ีนาเดินชม มี
ตรอกซอกซอยระหวางบานลัดไปมา กับจุดถายรูปสวยๆ โดยรอบ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Maritim Bremen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู “หมูบานกีธูรน” (Giethoorn Village) หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึงในประเทศเนเธอรแลนด เป็นหมูบานท่ี
อาศัยการสัญจรทางน้ําเพียงอยางเดียว จนไดฉายาวาเป็น “หมูบานไรถนน” มีผูคนอาศัยเพียงแค 2,600 กวาคนแตมีนักทอง
เท่ียวไปเยือนนับลานคน นําทาด่ืมด่ํากับลําคลองน้ําใส เรือพายลํานอย ตนไมใบหญา และอากาศบริสุทธิ ์ซ่ึงเป็นด่ังสวรรคสําหรับ
การพักผอนแบบสโลวไลฟอยางแทจริง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

้



วันท่ี 8 สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - หมูบานกังหันลมซานส
คันส - จัตุรัสดัมสแควร

นําทานเดินทางสู BATAVIA STAD FASHION OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคามากมาย อาทิ เชน
ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO BOSS,LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และ อ่ืนๆอีก
มากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศ
เนเธอรแลนด

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mercure Amsterdam City หรือเทียบเทา

หมูบานกีธูรน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ท่ีมีน้ําใสสะอาด ซ่ึงผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บาตาเวียสแตดแฟชั่นเอาทเลต

อัมสเตอรดัม

 บาย

แหลงชอปป้ิงเอาทเลตท่ีอยูไมไกลจากอัมสเตอรดัม แหลงรวมสินคาแบรนดเนมตางๆ กวา
250 รานคา

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

 คํ่า  Mercure Amsterdam City หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บน
พ้ืนท่ีกวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีท่ี ทานจะชื่นชอบและประทับ

่ ่



วันท่ี 9 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเก
นพีส - ทาอากาศยานบรัสเซลส

ใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุท่ีบานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก
เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ใหทานไดถายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณท่ี
สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ
พรอมเชิญเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก

อิสระใหทานเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ
สงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเป็นพระราชวัง
หลวงในชวงท่ีจักรพรรดิ นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mercure Amsterdam City หรือเทียบเทา

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมท้ัง
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรั่งดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

หมูบานกังหันลมซานสคันส

จัตุรัสดัมสแควร

 บาย

เป็นหมูบานกังหันลมท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิดใหเขาชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซ่ึงมีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจหลายแหง

 คํ่า  Mercure Amsterdam City หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญองคการ
สนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

จากนั้นนําทานแวะชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณอะตอมเมี่ยม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณในการจัดงานแสดง
สินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริง
ถึง 165 พันลานเทา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสูจัตุรัสกรองดปลาซ (Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ชมศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส ชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็น
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปัสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียม
ซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับ
ชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ

16.00 น. สมควรแกเวลานําเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา
ในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ค่ํา

20.15 น./21.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 182
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และถึงดูไบ เวลา 06.15 น.

บรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

เป็นสิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อีกอยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มี
ความสูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มี
เสนผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย
เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

จัตุรัสแกรนดเพลซ บาย

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983



วันท่ี 10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และถึงดูไบ เวลา 06.15 น.

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

เมเนเกนพีส

ทาอากาศยานบรัสเซลส

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซา
เฟินเตม, มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต ตัวทาอากาศยาน
มีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซ่ึงแบงออกเป็น 2 โถงขาออก

 กิจกรรม เชา

06.00 น./06.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน

09.30 น./09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

ค่ํา

18.40 น./18.55 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยางนอย

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไม

ผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี 



[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมน้ี

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี) 

1.  หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
 คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปิดผมใหเห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทานั้น แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง

3. หลักฐานการทํางาน 
่



- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน    (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น
(สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา)

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ 

4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
4.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร

ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน และขอสําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย

4.2.2 ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม

6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเป็น
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ

สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเป็นสําเนา
- ทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับ
บุตรท่ีสถานทูตดวย

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ 3,500.- บาท)

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) และ คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

่ ่ ๋ ่



1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-40 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


