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เดนิทาง มนีาคม – มถินุายน 63 
แฟรงกเ์ฟิรต์| โคโลญ| ฮนัโนเวอร|์ฮมับวรค์|พระราชวงัซ็องซซู|ีเบอรล์นิ 

 

ราคาแนะนําเพยีง 45,900.- 

BERLIN IN LOVE 
เยอรมน ี7 วนั 4 คนื 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

20.50น. 
 

23.50น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ 
ลฟุทฮ์นัซา่ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์โดยสายการบนิลฟุทฮ์นัซา่ เทีย่วบนิที ่LH 773 
*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนเมษายนจะออกเดนิทางเวลา 23.00 น. และไปถงึ
แฟรงกเ์ฟิรต์เวลา 06.00 น. *** 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์– จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ– ดสุเซลดอรฟ์ 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt)ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีสํ่าคัญของ
เยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีสํ่าคัญของประเทศ ผา่นชมสถานรีถไฟแฟ
รงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานรีถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรป
ของรัชกาลที ่5  
นําเทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg)ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER 
หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตรัุสโรเมอร ์ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคโลญ ( Cologne)เมอืงสําคัญรมิแมน้ํ่าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 
ของประเทศเยอรมน ีศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน้ําหอมออดิ
โคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ นําเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1. กรงุเทพฯ 

วนัที ่2.แฟรงกเ์ฟิรต์– จัตรัุสโรเมอร ์– โคโลญ– ดสุเซลดอรฟ์ 

วนัที ่3. ดสุเซลดอรฟ์– มนุสเตอร–์ เฮมลนิ – ฮันโนเวอร ์

วนัที ่4. ฮันโนเวอร–์ ลอืเบกค–์ ฮัมบวรค์ 

วนัที ่5. ฮัมบวรค์– เบอรล์นิ - กําแพงเบอรล์นิ 

วนัที ่6.เบอรล์นิ – พอทสดัม– พระราชวงัซ็องซซู ี - เบอรล์นิ– สนามบนิ – เวยีนนา  

วนัที ่7.กรงุเทพฯ   

       

      

   

 



    

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ ( Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่ี
เหตทํุาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้งึ
แลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่
และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 
เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี 
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง ดซุเซลดอรฟ์ (Dusseldorf) เป็นเมอืงหลวงของในรัฐนอรท์ไรนเ์วสตฟ์าเลยี 
(North Rhein-Westphalia) 
นําทา่นถา่ยรปูกบั Der NeueZollhof ซึง่ออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน เกหร์ ีผูท้ีเ่คยไดรั้บรับรางวัลพ
รติซเ์กอร ์ซึง่เป็นรางวลัสงูสดุในสายวชิาชพี และรางวัลอืน่ๆอกีมาก นําทา่นชม Stadttorเป็นหนึง่อาคาร
ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืง ไดรั้บการออกแบบใหด้แูลว้เหมอืนประต ูอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศัย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NH DUSSELDORF CITYหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ดสุเซลดอรฟ์–มนุสเตอร–์เฮมลนิ–ฮนัโนเวอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมอืงมนุสเตอร(์MUNSTER) เป็นเมอืงอสิระ ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกของประเทศเยอรมน ีเมอืง

มนุสเตอรเ์ป็นหนึง่ในเมอืงมหาวทิยาลัยที ่ใหญท่ีส่ดุในเยอรมน ีขึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงจักรยาน เพราะผูค้น

 



    

 

 

มากมายจะใชจั้กรยานเป็นยานพาหนะในการเดนิทาง 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืง ฮนัโนเวอร ์( Hannover)นัน้นับวา่เป็นอกีเมอืงใหญข่องเยอรมนัทีต่ัง้อยูท่าง
ตอนเหนอืของประเทศเเละมฐีานะเป็นเมอืงหลวงของเเควน้โลเวอรเ์ซกโซนี ่โดยนับวา่เป็นอกีเมอืงใหญท่ี่
ไมไ่ดรั้บความเสยีหายมากมายนักจากสงครามโลกครัง้ที ่2 เเละเป็นเมอืงเเหง่ศนูยก์ลางของวัฒนธรรม
เยอรมนัใหมห่ลังจากสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 ลง จนกลางมาเป็นเมอืงเเหง่ศนูยก์ลางทางการคา้ของ
เยอรมนั เเละมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามเเละน่าสนใจมาหมายหลายเเหง่ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WYNDHAM HANNOVER ATRIUM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ฮนัโนเวอร–์ลอืเบกค–์ฮมับวรค์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดนิทางเขา้สู่ เมอืงลอืเบกค ์( Lubeck) เยอรมนั มฐีานะเป็นหนึง่ในทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุในทะเลบอลตกิ 

ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของ ประเทศเยอรมนั ในรัฐ ชเลสวกิ-โฮลชไตน ์โดยในอดตีทีน่ีเ่คยเป็นเมอืงหลวง
ของกลุม่ฮนัเซยีตคิมากอ่น และแมว้า่ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลอืเบกคจ์ะโดนทําลายดว้ยการทิง้
ระเบดิจนไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก แตปั่จจบุนัทีน่ีก่ลับเป็น ทีเ่ทีย่วเยอรมนั จดุหมายปลายทางยอดนยิม
ของนักทอ่งเทีย่ว ทีแ่สวงหาความสงบและ สถาปัตยกรรมในยคุกลางไปซะอยา่งนัน้ โดยมทีัศนยีภาพของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรเ์ชน่มหาวหิารทีส่วยงาม ศาลากลางจังหวัดทีส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 
รวมไปถงึประตเูมอืงเกา่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุอยา่ง Holstentor 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

 

 



    

 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮมับวรค์(Hamburg) อนัเกา่แกก่วา่ 1 ,200 ปี เป็นทัง้เมอืงใหญอ่นัดับทีส่อง และ
เมอืงทา่ออกทะเลทีสํ่าคัญทีส่ดุของเยอรมน ีและเป็นศนูยก์ลางการคา้ตา่งประเทศใหญท่ีส่ดุอกีดว้ย  
นําเทีย่วชม เมอืงฮมับวร์ คอนัประกอบดว้ยทีต่ัง้ทีแ่สนงดงามรมิแมน้ํ่าเอลเบก้บัแมน้ํ่าอลัสเ์ทอร ์ผา่นชม
โบสถม์เิชลล์  เขตทา่เรอืทีช่วนประทับใจเองเรยีงรายไปดว้ยอาคารตามแบบแผนดัง้เดมิ ทําใหเ้มอืงนีม้ ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่า 2 สายคอืเอลเบอ้และอลัสเทอร ์ชม ศาลากลาง
ฮมับวรค์ (Rathaus)เป็นอาคารทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูใ่นเขตใจกลางเมอืงใกล ้ๆ กบัทะเลสาบ Binnenalster
เปรยีบเสมอืนหัวใจของฮมับรูก์ โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1886-1897เป็นหนึง่ในอาคาร
ทีเ่ก็บรักษาไวอ้ยา่งสมบรูณ์มากทีส่ดุของเมอืง เชือ่กนัวา่ฮมับรูก์เป็นเมอืงทีเ่ป็นตน้แบบของการสรา้งโบสถ ์
โบสถเ์ซน็ปีเตอร,์ โบสถน์โิคไล หรอืโบสถน์โิคลัส ซากสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู ่หลังจากถกูทําลายใน
สงคราม โลกครัง้ที ่2 โบสถแ์หง่นีไ้ดส้งวนเอาไว ้เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนความจําแกค่นรุน่หลัง , โบสถม์คิา
เอล (St. Mich-aelis Church)เป็นหนึง่ในโบสถน์กิายโปรแตสแตนท ์เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อค ไดช้ือ่วา่
โบสถบ์าร็อคทีส่วยทีส่ดุทางเหนอืของเยอรมน ียา่นHafen city เขตทา่เรอืใหม ่และยา่นโกดังชไปเคอชตัท 
(Speicherstadt) เขตคลัง สนิคา้ทีไ่ดรับการยอมรับวา่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศเยอรมน ีตัง้อยูภ่ายใน
เขตทา่เรอืฮมับรูก์ สมกบัทีเ่ป็นทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุในเยอรมนแีละใหญต่ดิอนัดับโลก ยา่นซงัทเ์พาล ี( St. 
Pauli)อกีหนึง่ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เป็นยา่นเกา่แกท่ีส่ามารถยอ้นกลับไปในศตวรรษที ่17 เป็น
ศนูยก์ลางการพักผอ่นหยอ่นใจ และสวนสนุก ปัจจบุนัยา่นซงัทเ์พาลเีป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะยา่นบนัเทงิยาม
ราตรทีีช่ ือ่รพีเพอรบ์าหน์ ( Reeperbahn)หรอืถิน่โคมแดงของฮมับรูก ์อกีทัง้ยงัมยีา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดัง อลั
สเตอรอ์ารค์าเดน ( Alsterarkaden)และ ถนนมองเคเบริก์ ( Monckbegerstrasse)ไวต้อ้นรับ
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN HAMBURG BERLINER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ฮมับวรค์–เบอรล์นิ- กําแพงเบอรล์นิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นสู่กรงุเบอรล์นิ ( Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมนั หนึง่ในศนูยก์ลางทีม่อีทิธพิลทีส่ดุของ
ยโุรป ในดา้นการเมอืง วฒันธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นชมอนสุรณ์สถานกําแพงเบอรล์นิ ( The Berlin Wall)เขา้สูอ่สีต-์ไซด-์แกลลอรี ่ทีท่ ิง้รอ่งรอย

ของกําแพงเบอรล์นิ ฉากตา่งๆทีเ่กดิจากการพลัดพรากของเหตกุารณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การ
สรา้งกําแพงทีม่คีวามยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถา่ยทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกวา่ 118 ทา่น
บนซากกําแพงกวา่ 1 ,200 หลา ทีจ่ะบอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆแทนคําพดูทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเป็น
ภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีส่ดุในโลก  
นําทา่นชม เช็คพอยทช์ารล์ ี( Checkpoint Charlie)ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินั

 



    

 

 

และรัสเซยี จากนัน้ไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเยอรมน ีสรา้งในระหวา่งปี 
1894-1905 ในรปูแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนสซองส ์ 
แลว้พาทา่นไปถา่ยรปูกบัประตบูนัเดนบรกู (Brandenburg)ประตสูญัลักษณ์ของเมอืงดา้นบนเป็นรปูปัน้
ของเทพแีหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น และพลาดไมไ่ดก้บัการถา่ยรปูกบัอาคารไรชส์ตัทด ์อาคารทีใ่ชเ้ป็น
รัฐสภาแหง่เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแหง่นีถ้กูใช ้

มาตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์

 
คํา่ อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ESTREL HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เบอรล์นิ– พอทสดมั–พระราชวงัซ็องซูซ-ี เบอรล์นิ– สนามบนิ –เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําเดนิทางสูเ่มอืงพอทสดมั (Potsdam)เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละเจา้

ผูค้รองเยอรมนัมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 เมอืงศนูยร์วมเหลา่ผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนงตา่งๆ 
นําทา่นเขา้ชมความงามของ พระราชวงัซ็องซูซ ี( Sanssouci Palace)เป็นอดตีพระราชวังฤดรูอ้นของ
พระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แหง่ปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชือ่ จอรจ์เวนซเลาส ์ฟอน คโน
เบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นทีห่ลบจากความ
วุน่วายในพระราชพธิตีา่งๆทีเ่บอรล์นิ จงึเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังทีแ่ปลวา่ “ไกลกงัวล”พระราชวังเป็น
อาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆเพยีง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมยัของพระเจา้ฟรดีรชิ 
พระราชวังซองสซ์ซู ียงัเป็นทีโ่ปรดปรานของเจา้นายเยอรมนัจนเมือ่ราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สดุลงเมือ่
ปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหวา่งเยอรมนตีะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 รา่งของพระ
เจา้ฟรดีรชิที ่2 ก็ถกูนํากลับมาฝังบนเนนิทีซ่อ็งซซูตีามพระราชประสงคเ์ดมิของพระองคก์อ่นทีจ่ะเสด็จ

 



    

 

 

สวรรคต พระราชวังซอ็งซซูแีละอทุยานไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1990 ภายใตช้ือ่วา่ "พระราชวังและสวนแหง่พอทสดัมและเบอรล์นิ” 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet  Berlinใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย  

 นําเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเวยีนนา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund)และมเีวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

19.25น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS 236 
*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนเมษายนจะออกเดนิทางเวลา 19.35 น. และไปถงึ
เวยีนนาเวลา 20.55 น. *** 

20.45 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา รอเปลีย่นเครือ่ง 
23.20 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ OS025 

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนเมษายนจะออกเดนิทางเวลา 23.20 น. และไปถงึ
กรงุเทพเวลา 14.20 น. *** 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ  

15.20น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
  

 



    

 

 

  

ราคาแนะนําเพยีง 

BERLIN IN LOVEเยอรมน ี7วนั 4คนื 

โดยสารการบนิลฟุทฮ์นัซา่ (LH) และออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS)  

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

17-23 ม.ีค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 23,550.- 4,900.- 

1-7 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 25,550.- 4,900.- 

5-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,000.- 4,900.- 

5-11 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,000.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 



    

 

 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง , คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , 
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิ

โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18ยโูร) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21ยโูร) 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น  
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่
สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอื
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจาก
ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ  

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1 1,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 2 1,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

 



    

 

 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวน
ที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ 
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนี *** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ  7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ , ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 
นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมี
เง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ใน
ประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รูปถา่ยรูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จํานวน 2 

ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิด
ผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง , หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย
แม็ก,ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทํางาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วนั
เริม่ทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน( DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

 



    

 

 

หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ 
เป็นตนั 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่ เป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่)  
- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ  กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สาํเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวน
ลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ 
สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้และขอสาํเนาหนา้พาสปอรต์หรอืบตัรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย  
4.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสาํเนามาทัง้ 2 เลม่  
6. หากในสาํเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อ

เป็น STATEMENTจากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา , บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ**  

 
7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา  ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
**กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทาง

มาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ  
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 



    

 

 

  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


