
 

 

รหัสทัวร B2B2000392 
ทัวรยุโรป เบอรลนิ อิน เลิฟ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (LH)  
แฟรงกเฟรต | โคโลญ | ฮันโนเวอร | ฮัมบวรค  | พระราชวังซ็องซูซ ี| เบอรลิน 
 

 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ – ดุสเซลดอรฟ 
วันที่ 3. ดุสเซลดอรฟ – มนุสเตอร – เฮมลิน – ฮันโนเวอร 
วันที่ 4. ฮันโนเวอร – ลือเบกค – ฮัมบวรค   
วันที่ 5. ฮัมบวรค – เบอรลิน - กําแพงเบอรลิน 
วันที่ 6. เบอรลิน – พอทสดัม – พระราชวังซอ็งซูซี  - เบอรลิน – สนามบิน – เวียนนา  
วันที่ 7. กรุงเทพฯ   
วันที่ 8. ลินซ – เมลค – อิสระชอปปم�ง - เวียนนา 
วันที่ 9. เวียนนา – ชอปปم�ง Outlet – พระราชวังเชินบรุนน – สนามบิน 
วันที่ 10. กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.50 น. 

 
23.50 น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร G สายการบิน ลุฟทฮันซา โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลุฟทฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 23.00 น. 
และไปถึงแฟรงกเฟรตเวลา 06.00 น. *** 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ – ดุสเซลดอรฟ 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงิน
และการคาหุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปน
สถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของ
รัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดใน
เมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง 
ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง
โคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศ



 

 

เยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิต
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมัน
เรืองอํานาจ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มกอสรางมา
ตั้งแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสราง
กวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสน
สถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน 
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร 
ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี จากน้ันเดินทางสู
เมืองดุซเซลดอรฟ (Dusseldorf) เปนเมืองหลวงของในรัฐนอรทไรน เวสตฟาเลีย 
(North Rhein-Westphalia) นํ า ท า น ถ า ย รู ป กั บ  Der Neue Zollhof ซึ่ ง
ออกแบบโดย แฟรงก โอเวน เกหรี ผูที่เคยไดรับรับรางวัลพริตซเกอร ซึ่งเปนรางวัล
สูงสุดในสายวิชาชีพ และรางวัลอ่ืนๆอีกมาก นําทานชม Stadttor เปนหน่ึงอาคารที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง ไดรับการออกแบบใหดูแลวเหมือนประตู อิสระใหทานได
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NH DUSSELDORF CITY หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 3 ดุสเซลดอรฟ – มุนสเตอร – เฮมลิน – ฮันโนเวอร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองมุนสเตอร(MUNSTER) เปนเมืองอิสระ ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของ
ประเทศเยอรมนี เมืองมุนสเตอรเปนหน่ึงในเมืองมหาวิทยาลัยที่ ใหญที่สุดในเยอรมนี 
ขึ้นชื่อวาเปนเมืองจักรยาน เพราะผูคนมากมายจะใชจักรยานเปนยานพาหนะในการ
เดินทาง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันเดินทางเขาสูเมือง ฮันโนเวอร (Hannover) น้ันนับวาเปนอีกเมืองใหญของ

เยอรมันที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศเเละมีฐานะเปนเมืองหลวงของเเควนโลเวอร 
เซกโซน่ี  โดยนับวาเปนอีกเมืองใหญที่ ไม ไดรับความเสียหายมากมายนักจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 เเละเปนเมืองเเหงศูนยกลางของวัฒนธรรมเยอรมันใหมหลังจาก
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ลง จนกลางมาเปนเมืองเเหงศูนยกลางทางการคาของ
เยอรมัน เเละมีสถานที่ทองเท่ียวที่มีความสวยงามเเละนาสนใจมาหมายหลายเเหง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM HANNOVER ATRIUM หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ฮันโนเวอร – ลือเบกค – ฮัมบวรค   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางเขาสูเมืองลือเบกค (Lubeck) เยอรมัน มีฐานะเปนหน่ึงในทาเรือที่ใหญที่สุด
ในทะเลบอลติก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของ ประเทศเยอรมัน ในรัฐ ชเลสวิก-โฮลชไตน 
โดยในอดีตที่ น่ี เคยเปนเมืองหลวงของกลุมฮันเซียติคมากอน และแมวาในชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง ลือเบกคจะโดนทําลายดวยการทิ้งระเบิดจนไดรับความเสียหาย
อยางหนัก แตปจจุบันที่น่ีกลับเปน ที่เที่ยวเยอรมัน จุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักทองเที่ยว ที่แสวงหาความสงบและสถาปตยกรรมในยุคกลางไปซะอยางน้ัน โดยมี
ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรเชนมหาวิหารที่สวยงาม ศาลากลาง
จังหวัดที่สรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 รวมไปถึงประตูเมืองเกาท่ีมีช่ือเสียงมากที่สดุอยาง 
Holstentor 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 



 

 

 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองฮัมบวรค(Hamburg) อันเกาแกกวา 1,200 ป เปนทั้งเมือง

ใหญอันดับที่สอง และเมืองทาออกทะเลที่สําคัญที่สุดของเยอรมนี และเปนศูนยกลาง
การคาตางประเทศใหญที่สุดอีกดวย นําเท่ียวชมเมืองฮัมบวรค อันประกอบดวยที่ตั้งที่
แสนงดงามริมแมน้ําเอลเบกับแมน้ําอัลสเทอร ผานชมโบสถมิเชลล เขตทาเรือที่ชวน
ประทับใจเองเรียงรายไปดวยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม ทําใหเมืองน้ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา 2 สายคือเอลเบอและอัลสเทอร ชมศาลา
กลางฮัมบวรค (Rathaus) เปนอาคารที่มีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตใจกลางเมืองใกล ๆ 
กับทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของฮัมบูรก โดยอาคารถูกสรางขึ้น
ในชวงระหวางป ค.ศ. 1886-1897เปนหน่ึงในอาคารที่เก็บรักษาไวอยางสมบูรณมาก
ที่สุดของเมือง เช่ือกันวาฮัมบูรกเปนเมืองที่เปนตนแบบของการสรางโบสถ โบสถเซ็นป
เตอร, โบสถนิโคไล หรือโบสถนิโคลัส ซากสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยู หลังจากถูก
ทําลายในสงคราม โลกครั้งที่ 2 โบสถแหงน้ีไดสงวนเอาไว เพื่อเปนเครื่องเตือนความจํา
แกคนรุนหลัง, โบสถมิคาเอล (St. Mich-aelis Church) เปนหน่ึงในโบสถนิกายโป
รแตสแตนท เปนสถาปตยกรรมบาร็อค ไดชื่อวาโบสถบาร็อคที่สวยที่สุดทางเหนือของ
เย อ รม นี  ย า น Hafen city เข ต ท า เรื อ ให ม  แ ล ะ ย า น โก ดั ง ช ไป เค อ ช ตั ท 
(Speicherstadt) เขตคลัง สินคาที่ไดรับการยอมรับวามีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
เยอรมนี ตั้งอยูภายในเขตทาเรือฮัมบูรก สมกับที่เปนทาเรือที่ใหญที่สุดในเยอรมนีและ



 

 

ใหญติดอันดับโลก ยานซังทเพาลี (St. Pauli) อีกหน่ึงยานที่มีชื่อเสียงระดับโลก เปน
ยานเกาแกที่สามารถยอนกลับไปในศตวรรษที่ 17 เปนศูนยกลางการพักผอนหยอนใจ 
และสวนสนุก ปจจุบันยานซังทเพาลีเปนที่รูจักกันดีในฐานะยานบันเทิงยามราตรีที่ชื่อ 
รีพเพอรบาหน (Reeperbahn) หรือถิ่นโคมแดงของฮัมบูรก อีกทั้งยังมียานชอปปم�ง
ชื่ อ ดั ง  อั ล ส เต อ ร อ า ร ค า เด น  (Alsterarkaden) แ ล ะถ น น ม อ ง เค เบิ ร ก 
(Monckbegerstrasse) ไวตอนรับนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN HAMBURG BERLINER หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ฮัมบวรค – เบอรลิน - กําแพงเบอรลิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หน่ึงในศูนยกลางที่มี
อิทธิพลท่ีสุดของยุโรป ในดานการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานชมอนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน (The Berlin Wall) เขาสูอีสต-ไซด-

แกลลอรี่ ที่ทิ้งรองรอยของกําแพงเบอรลิน ฉากตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของ
เหตุการณวันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเร่ิมการสรางกําแพงที่มีความยาวกวา 100 ไมล 
สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาดที่เกิดจากศิลปนกวา 118 ทานบนซากกําแพงกวา 
1,200 หลา ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเปนเปน
ภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก นําทานชมเช็คพอยทชารลี  (Checkpoint 
Charlie) ซึ่งเปนเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและรัสเซีย จากน้ันไปชม
เบอรลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี สรางในระหวางป 1894-
1905 ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอเนสซองส แลวพาทานไปถายรูปกับประตูบันเดนบ
รูก (Brandenburg) ประตูสัญลักษณของเมืองดานบนเปนรูปปم�นของเทพีแหงชัยชนะ
สีทองเดนตระหงาน และพลาดไมไดกับการถายรูปกับอาคารไรชสตัทด อาคารที่ใชเปน
รัฐสภาแหงเยอรมนี สรางขึ้นดวยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ในป 1884-1894 
อาคารรัฐสภาแหงน้ีถูกใชมาตั้งแตครั้งสาธารณะรัฐไวมาร 



 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ESTREL HOTEL หรือเทียบเทา   
วันที่ 6 เบอรลิน – พอทสดัม –พระราชวังซอ็งซูซ-ี   เบอรลิน – สนามบิน – เวียนนา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองพอทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรก อดีตที่

ประทับของกษัตริยและเจาผูครองเยอรมันมาอยางตอเน่ืองตั้งแตศตวรรษที่ 18 เมือง
ศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ นําทานเขาชมความงามของพระราชวังซ็
องซูซี (Sanssouci Palace) เปนอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่ 2 
แหงปรัสเซีย สรางขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอรจ เวนซเลาส ฟอน คโน
เบิลสดอรฟฟ� เปนพระราชวังที่พระเจาฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน และใช
เปนที่หลบจากความวุนวายในพระราชพิธีตางๆท่ีเบอรลิน จึงเปนที่มาของช่ือพระราชวัง
ที่แปลวา “ไกลกังวล” พระราชวังเปนอาคารชั้นเดียวที่ประกอบไปดวยหองตางๆเพียง 
10 หอง หลังจากหมดรัชสมัยของพระเจาฟรีดริช พระราชวังซองสซูซี ยังเปนที่โปรด
ปรานของเจานายเยอรมันจนเมื่อราชวงศโฮเฮ็นซอลเล็นมาสิ้นสุดลงเมื่อป ค.ศ. 1918 
และหลังจากการรวมตัวระหวางเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในป ค.ศ. 1990 ราง
ของพระเจาฟรีดริชที่ 2 ก็ถูกนํากลับมาฝงบนเนินที่ซ็องซูซีตามพระราชประสงคเดิมของ
พระองคกอนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซีและอุทยานไดรับเลือกโดยองคการ
ยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1990 ภายใตชื่อวา "พระราชวังและสวน
แหงพอทสดัมและเบอรลิน” 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู  McArthurGlen Designer Outlet  Berlin ใหเวลา
ทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 นําเดินทางสูสนามบินกรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบินที่ OS 
236 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 19.35 น. 
และไปถึงเวียนนาเวลา 20.55 น. *** 

20.45 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.20 น. ออกเดินทางตอดวยเท่ียวบิน OS025 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 23.20 น. 
และไปถึงกรุงเทพเวลา 14.20 น. *** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ   
15.20 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 ************************************************************************************
****************** 



 

 

  
ราคาแนะนําเพียง  

BERLIN IN LOVE เยอรมนี 7 วัน 4 คืน 
โดยสารการบนิลุฟทฮนัซา (LH) และออสเตรียน แอรไลน (OS)   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

17-23 มี.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 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 
  

22,000.
- 

4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัท
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเครื่องดื่มที่ สั่ งพิ เศษ, คาโทรศัพท , คาซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาใน

วันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตู ฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค าใชจาย

ทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 



 

 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู            หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย          เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 

 

 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว   คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว  ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 
 


