MAGIC CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG)
เส้นทางท่องเที่ยวชมตลาดคริสต์มาส

เยอรมัน - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์
** สัมผัสเทศกาลตลาด CHRISTMAS MARKET ที่สวยอันดับต้นๆของยุโรป **
>> ชมหมู่บา้ นไร้ถนน Giethoorn หมู่บา้ น Unseen สุดสวยของเนเธอร์แลนด์
>> ชมเมือง Strasbourg สถานที่จดั ตลาดคริสมาสที่สวยเป็ นอันดับ 2 ของยุโรป เก่าแก่ที่สุดมรฝรั ่งเศส
>> ชมหมู่บา้ น Colmar สถานที่จดั ตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็ นอันดับ 3 ของยุโรป
>> ชมหมู่บา้ น Riquewihr / Equisheim หมู่บา้ นสวย สถานที่จดั ตลาดคริสต์มาสสวยระดับโลก
>> ชมเมืองสวยระดับโลก Bruges / Ghent เมืองที่มีการจัดตลาดคริสต์มาสสวยระดับโลก
>> ชมเมือง Dinant หนึ่งในเมืองเล็กๆที่สวยอันดับต้นๆของเบลเยี่ยม
>> ชมกรุง Brussels เป็ น 1 ใน 10 สถานที่จดั ตลาดคริสมาสที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมเมือง Cologne สถานที่จดั ตลาดคริสมาสที่สวยอันดับต้นๆของยุโรป
>> ชมเมือง Metz หนึ่งในเมืองจัดตลาดคริสต์มาสสวยอันดับต้นๆของฝรั ่งเศส
>> ชมเมือง Heidelberg หนึ่งในเมืองที่โรแมนติคของยุโรป
>> ชมเมือง Amsterdam เมืองแห่งลาคลองสุดโรแมนติค
>> ชมเมือง Frankfurt หนึ่งในเมืองที่จตั ลาดคริสต์มาส อันดับต้นๆของเยอรมัน
>> ล่องเรือชมงาน Amsterdam Light Festival Cruise ชมแสงสีคูคลองกรุงอัมสเตอร์ดมั ยามคา่ คืน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ :
Seafood / หอยแมลงภู่ / ขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย / ไวน์ / เบียร์ทอ้ งถิ่น
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
20.30 น.
23.40 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางบินตรงสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่สอง (2) แฟรงค์เฟิ ร์ ต – ไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก
05.55 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ไฮเดลเบิร์ก

(Heidelberg) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.10 นาที) ตั้งอยูใ่ นรัฐ baden-Wurttemburg
ทางใต้ของแฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริ มฝั่งแม่น้ าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมี
ปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่ นเชิงเขา จากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยูบ่ นเขาแบร์ก
บาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมี
หลากหลายตามยุค โดยเริ่ มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารู เพรชท์ที่ 3 ปราสาท
ได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยูใ่ นช่วงสงคราม30ปี และมาถูกเผาทาลายถึง 2ครึ่ งในปี 1689
และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซาก
ปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก นาท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะ
มองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม นาท่านชมเก็บ ถังไวน์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความ
จุราว 222,000 ลิตร
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จากนั้นนาท่านลงสู่ตวั เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุ คเป็ นสะพานข้าม
แม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสี ชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมรู ปปั้ นลิง บนตัว
สะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรู ปปั้ นลิงนี้จะได้ก ลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ ง จากนั้นนาท่าน
เดินเข้าสู่ จตุรัสมาร์คพลัทซ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์ เค่อ โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นศิลปะแบบโกธิค
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 1 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1 ชม. 40 นาที) เป็ นเมืองแห่ งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควร
พลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มียา่ นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ ที่รูจ้ กั กันในนาม La Petite
France (ปารีสน้ อย)
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นาท่านชมเขต La Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางเมือง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้งั สี่ดา้ นและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อ
กันไปมากมาย บริ เวณใกล้เคียงเป็ นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็ นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของเมือง ภายในย่านนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรี ยงรายด้วยบ้าน
ไม้โบราณสไตล์อลั ซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็ นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des
Moulins
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จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างทีง่ ดงามหลายส่วนรวมถึงรู ป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป

ค่า
ที่พัก

วันทีส่ าม (3)
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
MERCURE STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นได้เวลานาท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส
นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ นหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก
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นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรื อนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น
มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนัง่ จิบ๊ ไวน์หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มี
ชื่อเสี ยง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ปจนเป็ นที่พอใจ

พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 26 พ.ย. - 20 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที )
Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้ นึ
ชื่อว่าเป็ น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยใน
ยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อนตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรัง่ เศส เป็ นเมืองที่ถกู จัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้ อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่ นเส้นทางไวน์ของอัลซาส และ
ยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น เฟรดเดริ ก โอกุสต์ บาร์ ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ เมืองกอลมาร์มี
ชื่อเสียงในการอนุรกั ษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half –
Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยูอ่ าศัยเหมือนในยุค
กลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสี สันสดใสจึงเป็ นเมืองที่คู่รักจากทัว่ โลกเดินทางมา
ฮันนีมูนที่นี่
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 24 พ.ย. - 29 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป
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นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ยา่ น La Petite Venise และเข้าสู่จตั ุรัสกลางเมือง
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

อิสระให้ท่านเดินชมตลาดคริ สต์มาสตามอัธยาศัย

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
MERCURE STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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วันทีส่ ี่ (4) สตราสบูร์ก - เมสซ์ - เทียร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมสซ์ (Metz) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) อีกหนึ่ง
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองนั้นตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรัง่ เศส มีอายุกว่า 3,000 ปี ชม Porte des Allemands สะพานยุคกลางที่เป็ นป้อมประตูเข้าสู่
เขตเมืองเก่า จากนั้นชม Saint-Stephen Cathedral หรื อ Metz Cathedral วิหารสไตล์โกธิคที่ประดับ
ด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูใ่ นบริ เวณใจกลางเมือง ที่จตั ุรัส Place d'Armes บางครั้ง
อาจจะถูกเรี ยกว่าโบสถ์ Saint Stephen รู ปแบบของโบสถ์ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโกธิคใน
ยุคกลาง และได้รับการขนานนามให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมในปี 1930 เนื่องมาจากความงดงาม
และประวัติศาสตร์ทยี่ าวนานนั่นเอง โบสถ์แห่งนี้สร้างจากหินปูนที่ได้มาจากแคว้นลอแรนนัน่ เอง สี
ของหินปูนที่เปลี่ยนสภาพมาเป็ นสีเหลืองเนื่องจากการการกลัดกร่ อน ทาให้โบสถ์มีสีดงั ทีเ่ ห็น
กระจกสีที่ใช้ตกแต่งภายในโบสถ์น้ นั มีขนาด 6.496 ตารางเมตร และได้รับการขนานนามว่าเป็ น
กระจกสีที่ดีที่สุดในโลก กระจกสีน้ ีใช้เวลาหลายร้อยปี กว่าจะแล้วเสร็จ หนึ่งในศิลปิ นที่ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานนี้ คือ Chagall ซึ่งเป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสียงอย่างมาก Basilica of Saint-Pierre-auxNonnains โบสถ์เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส Temple Neuf โบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ยคุ ใหม่บนเกาะกลาง
แม่น้ า จุดถ่ายรู ปหลักของเมือง
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 18 พ.ย. - 30 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวย สวย
เป็ นอันดับต้นๆ ของยุโรป
MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรื อเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 127 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็ น
โรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นาท่านถ่ายรู ปกับ
ประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็ นประตูโรมันมี่
เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านอกกับ
มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่สาคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งใน
เยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบนั ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย
จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 18 พ.ย. – 22 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวย สวย
เป็ นอันดับต้นๆ ของยุโรป

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ ้ า (5) เทียร์ - ดินองท์ - บรัสเซลส์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ระยะทาง 190
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที ) เมือง เล็กๆแห่ งนี้ต้งั อยูใ่ นจังหวัดนามูร์ (Namur) ทาง
ตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ามิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับ
แม่น้ าและแนวผาสูงชัน จากนั้นนาท่านนัง่ CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ
Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถกู สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทาลายในช่วง
สงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821 จากนั้นนาท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่างนาท่านเดินเล่น
ชมเมืองดินองท์
** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรื อว่า cable car ปิ ดไม่ให้บริ การทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
งดให้บริ การ**

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตวั เมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่ วมยุโรป และเป็ นที่ต้งั ของ
องค์กรสาคัญมากมายหลายองค์กร นาท่านถ่ายรู ปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรู ปอะตอมมหึมา
สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริ เวณพระราชวัง
ที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเบลเยี่ยม จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึก
ต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริ ลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็ นสถานที่ประทับของราชวงศ์
กษัตริ ยเ์ บลเยี่ยม และเป็ นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดี ต ชม แมนาคินพิส อนุสาวรี ย์
หนูนอ้ ยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิชอคโก
แล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ หรื อเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
** เมือง บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส**
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย. – 1 ม.ค.ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวย สวย
เป็ นอันดับต้นๆ ของยุโรป

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BRUSSELS MARRIOTT HOTEL GRAND PLACE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ ก (6) บรัสเซลส์ - เกนต์ - บรูจน์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ น
เมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นาท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์
MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ต้งั ของโบสถ์ St Bavo's Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็ นมายาวนาน
มากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้น้ นั เคยเป็ น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้าง
อาคารที่ใหญ่ข้ นึ ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็ นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยัง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรื ออาจจะเลือกเดิน
เล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรื อนัง่ จิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 8 - 31 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวย สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็ นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และ
ยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
นาท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยงั คงอนุรักษ์ เมืองในสมัย
โบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คคู ลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอ
ระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบนั ไดกว่า 300 ขั้น ให้นกั ท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสาม
รถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรื อตลาดประจาเมือง ทีร่ าย
ล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย. – 8 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวย สวย
เป็ นอันดับต้นๆ ของยุโรป

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ARAGON HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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วันทีเ่ จ็ด (7) บรูจน์ – แอนต์ เวิร์ป – เดลฟต์ - อัมสเตอร์ ดัม
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1
ชม. 15 นาที) เป็ นเมืองหลวงขนาดใหญ่อนั ดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ มีประชากรกว่าครึ่ งล้านคน
อาศัยอยูท่ ี่นี่ เมืองแอนท์เวิร์ปเป็ นที่รูจ้ กั กันว่าเป็ นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก นาท่านชม
Cathedral of Our Lady เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม เป็ นที่
เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็ นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู
รู ปปั้น ทางเดิน เรี ยกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจดั แสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul
Rubens ซึ่งเป็ นศิลปิ นชื่อดัง ชาวแอนต์เวิร์ป เปิ ดให้ผูค้ นที่หลงไหลในงานศิลปะ สามารถเข้าไปชม
กันได้ นาท่านถ่ายรูปกับศาลากลางเมือง เป็ นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟล
มิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30
นาที) เมืองที่สวยที่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นเมืองยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิม, คลอง, จักรยานและเซรามิกส์สีน้ าเงินและสีขาวมีชื่อเสียงระดับโลก

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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นาท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ที่มีอายุ กว่า 750 ปี ที่เกิดจากการเจาะหรื อขุด คลอง
เก่าแก่ที่สุดของเดลฟต์จนก่อเกิดเป็ นชุมชนโดยรอบ ต่อมาให้กลายเป็ นต้นแบบในหลายคลองของ
เมืองอื่น ๆ ใช้เป็ นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง เหล่านี้ยงั คงความภาคภูมิใจของเดลฟต์
ชมศาลาว่าการเมือง โบสถ์ประจาเมือง พร้อมอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ ดัม (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมือง
เศรษฐกิจสาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณ
คริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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นาท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้ งสาคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งหรื อเดินเล่น
ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITYหรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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วันทีแ่ ปด (8) อัมสเตอร์ ดมั - ซานส์ สคันส์ – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ ดัม - ล่องเรื อ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสู่หมู่บา้ น ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30
นาที) หมู่บา้ นอนุรักษ์กงั หันลมและบ้านเรื อนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบนั จัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทารองเท้าไม้ และให้ท่านได้
เลือกซื้อเป็ นของฝากอีกด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรื อบางครั้งมักถูกเรี ยกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์
ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็ นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของท่าเรื อและ
หมู่บา้ นชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่ง
แน่นอนว่าปั จจุบนั ยังคงได้รบั การอนุรกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรื อนเก่าแก่ สีสัน
สวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรื อ สวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
หรื อเดินตามอัธยาศัย

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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กลางวัน

พิเศษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมือง
เศรษฐกิจสาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณ
คริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์นา จากนั้นนาท่านชมโรงงาน
เจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสี ยงและฝี มือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้ งหรื อเดินเล่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนน Hooftstraat เป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงของกรุ งอัมสเตอร์ดมั มี
สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น Chanel ,Gucci ,
Dior ,Zara, เป็ นต้น
หลังพระอาทิตย์ตกดิน นาท่านล่องเรื อเพื่อชม Amsterdam Light Festival Cruise ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามตามคูคลองที่มีการตกแต่งประดับไฟช่วงคริ สต์มาส ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. – 22 ม.ค.
เท่านั้น ห้ามพลาดสวยมาก

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีเ่ ก้า (9) อัมสเตอร์ ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรื อ - โคโลญจน์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากเดินทางสู่ หมู่ บา้ นไร้ถ นน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ทัว ร์ ไทยไปน้อยมาก) (ระยะทาง 120
กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์ เอเซิ ล (Overijssel) หมู่บา้ นกีธูร์น เป็ น
หมู่ บ้านที่ส วยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ ไม่มีถ นนแม้แต่ส ายเดี ยว แต่ จ ะมีล าคลอง
ล้อ มรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ า โดยยานพาหนะหลัก ที่ใ ช้คือ เรื อ จนได้รับ
ฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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พิเศษ นาท่ านล่ องเรื อชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม. จากนั้นนาท่าน
เดินเล่นถ่ายรู ปตามบ้านเรื อน คูคลอง หรื อท่านจะเลือกเช่าเรื อพาย พายไปตามลาคลองของหมู่บา้ น
กีธูร์น ตามอัธยาศัย นาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปตามบ้านเรื อน คูคลอง หรื อท่านจะเลือกเช่าเรื อพาย พาย
ไปตามลาคลองของหมู่บา้ นกีธูร์น ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3
ชม.) เมืองต้นตารับน้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะ
สไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็ นที่เก็บรักษาหีบทองคา บรรจุอฐั ิของกษัตริ ย ์ ที่
เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสู ติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทาให้มหา
วิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกับ
การเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 23 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาส ที่สวยงาม
ของเมืองโคโลญจน์ แม้ว่าจะจบงานเทศกาลตลาดคริ สต์มาสแล้ว ท่านก็ยงั จะสามารถเห็นความ
สวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรื อนได้อยูใ่ นช่วงเวลานี้

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
PULLMAN COLOGNE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สิบ (10) โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิ ร์ ต
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน ( ระยะทาง
250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมือ งเก่า อันเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิ คที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่า

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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การเมื อ ง ท่ านจะพบกับ อาคารกึ่ งไม้ซุ ง อัน งดงามแบบฟาคแวร์ ก เฮ้ าส์ ที่ เ รี ย กว่ า ออสไซเล่ อ
(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกทาลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน้ าพุแห่งความยุติธรรม ที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนนซายล์
(ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
พิเศษ : ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 22 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริ สต์มาสที่สวยเป็ น
อันดับต้นๆ ของยุโรป

20.40 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันทีส่ ิ บเอ็ด (11) สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ
12.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
เด็กมากกว่า เด็กต่ากว่า 7ปี
พักเดี่ยว
7 ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่ (TWIN SOLE
กับ 2 ผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
USE )
มีเตียงเสริ ม
เสริ ม
จ่ายเพิม่

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565

155,900

155,900

145,900

140,900

30,000

1 – 11 ธันวาคม 2565

155,900

155,900

145,900

140,900

30,000

21 - 31 ธันวาคม 2565

155,900

155,900

145,900

140,900

30,000

** การันตรี 15 ท่าน กรุ๊ปออกเดินทาง รับสูงสุด 25 ท่าน **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ ทุกกรณี** **
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ ณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
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อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีทตี่ อ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธืในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
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◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class
Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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เอกสารในการยื่นวีซ่า
1.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตัวอย่าง 3 รูป ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
(สถานทูตเข้มงวดมากเรื่ องรูปถ่ าย เห็นคิว้ และใบหูชัดเจน ไม่เขียนชื่อด้านหลังรูป ป้องกันรูปเลอะ เป็ นรอย)

3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบตั รกรณีที่อายุต่ากว่า 20 ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้าเป็ นนาง)
ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสาเนาทั้งหมด)
4. หลักฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลา
▪ เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ทาจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี
5.

หลักฐานการเงิน
▪ กรณีออกค่าใช้ จ่ายเอง
** ใช้ บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวันยื่น ยอดเงินคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ ไป ***
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเคลื่อนไหวติดต่ อกันทุกเดือน ใช้ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคลื่อนไหวไม่ ติดต่ อกันทุกเดือน ต้ องขอสเตทเม้ นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

▪ กรณีมีผ้อู อกค่าใช้ จ่ายให้ (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านั้น) ผู้ที่จะออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องขอหนังสื อรับรองจากธนาคาร ระบุชื่อผู้
ที่จะออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อม แนบรายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทา
ที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***

MAGIC CHRISTMAS 11 DAYS (TG) เยอรมัน -ฝรั่งเศส -เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส 11 วัน
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