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ก าหนดการเดนิทาง: 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.00 น.  คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์  T ประตู 8-9 โดยสายการบิน EMIRATES 
AIRLINES (EK) โดยเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี EK373/EK53 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน
ดูไบ (ประเป๋าใหญ่เช็คทรูถึงมิวนิค) 

เบอร์ลนิ-พอตสดมั-ไลฟ์ซิก 

แฟรงค์เฟิร์ต-บ๊อบพาร์ด-ล่องเรือ-เซนต์กอร์ 

ไฮเดลเบิร์ก-ทิทิเซ่-ฟุสเซ่น-มิวนิค 
                       โดยสายการบินช้ันน าของโลก EMIRATES AIRLINES 

AIRBUS380-800 FREE WIFI ONBOARD 
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วนัทีส่อง          มิวนิค (เยอรมัน)  

08.35 น.  เดินทางถึง มิวนิค จากน้ันน าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ   
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองไลฟ์ซิก เมืองเก่าท่ีมีอายุมากวา่ 800 ปีและเป็นอีกหน่ึงเมืองใน
เขตเยอรมนัตะวนัออกในอดีตท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งรวดร็วหลงัการเปิดม่านเหล็กเป็นหน่ึงใน
เมืองศูนยก์ลางการศึกษา เมืองแห่งการจดังานนิทรรศการนานาชาติ เมืองแห่งการดนตรี เมืองแห่ง
การจดัการแข่งขนักีฬา-งานเทศกาลต่างๆ มากมาย นบัวา่เป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากๆท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของเยอรมนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม เมืองไลฟ์ซิก (Leipzig) เมืองท่ีต่ืนข้ึนมาจากการล่มสลายของการปกครองแบบ

คอมมิวนิสต ์จากปี1990 เป็นเมืองท่ีมีความเจริญอยา่งรวดเร็ว ไม่แพน้ครหลวงเบอร์ลิน ชมบริเวณ
ยา่นเมืองเก่าของไลฟ์ซิก บริเวณ มาร์เก็ตสแควร์ สถานท่ีแลกเปล่ียน-คา้ขายสินคา้ในอดีต รวมถึง
เป็นลานจดังานเทศกาลต่างๆ ชม ศาลาวา่การเมืองเก่า ท่ีมีอายรุ่วม 500 ปี ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัประวติัของไลฟ์ซิก ใหเ้วลาท่านเดินเล่นในแมดเอร์ พาสซาดอาเขต ท่ีเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตท่ี
สวยงามมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 15 ไดเ้วลา นาํท่านเดินทางสู่ พอสดมั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั NH HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีส่าม          พอตสดัม – เบอร์ลนิ -  แฟรงค์เฟิร์ต 

เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอตสดมั ท่ีตั้งแห่ง พระราชวงัซองส์ซูซ่ี (Sans Souci) ซ่ึงเป็นภาษา

ฝร่ังเศสท่ีมีความหมายวา่ไร้กงัวล  
อดีตพระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศบ์ราเดนเบิร์ก มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี17นาํท่านเดินชม
บริเวณ รอบนอกของปราสาท หรือ พระราชวงั ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
สวยงามโดยเฉพาะในช่วงยคุสมยัของพระเจา้เฟดเดอริคท่ี 2ดว้ยศิลปะบารอคท่ีสวยงาม 
รวมทั้งบริเวณอุทยานท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามและมีขนาดใหญ่ร่วม 80 เอเคอร์ให้

เวลาท่านเดินเล่นชัว่ครู่อยูใ่นเขตเมืองเก่าของพอสตดมั  
 นาํท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน เมืองท่ีรู้จกักนัดีสาํหรับประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมือง
หลวงของประเทศเยอรมนี และพร่ังพร้อมดว้ยมรดกทางดา้นศิลปวฒันธรรมจากทั้งสองภาค 
ศูนยก์ลางการอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุด อีกทั้งมีความทนัสมยัดา้นเทคโนโลยมีีชีวติชีวาและสีสัน
มาก     
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนาํท่านชมกาํแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1961 เพื่อเป็นป้อมปราการโดยเยอรมนั

ตะวนัตกเป็นผูก่้อกาํแพงข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี2และแบ่งเบอร์ลิน
ออกเป็น 2 ส่วน คือเยอรมนัตะวนัตกและเยอรมนัตะวนัออก ช่วงนั้นไดมี้ความพยายาม
หลบหนีขา้มเขตแดน จึงเปล่ียนเป็นคอนกรีตท่ีแน่นหนา ตั้งอยูเ่ป็นระยะเวลา 28 ปี 
ก่อนจะทลายลงปีค.ศ.1989ปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์ของสงครามเยน็ เม่ือเยอรมนั

ตะวนัออกล่มสลาย มีความยาวอยูเ่พียง1.3 กม. เหลือทิ้งไวเ้ป็นอนุสรณ์โดยฝ่ังท่ีหนัหนา้สู่ดา้น
ตะวนัออกใหศิ้ลปินจากทัว่โลกมาวาดภาพบนกาํแพงหลงัการรวมเยอรมนัเขา้ดว้ยใหม่ๆ จากนั้น
นาํท่าถ่ายรูปกบั เช็คพอยทช์าร์ลี (Checkpoint Charlie) ด่านท่ีเป็นจุดผา่นแดนในยคุสงครามเยน็
ระหวา่งค่ายโลกเสรีกบัคอมมิวนิสต ์เยอรมนัตะวนัตกและตะวนัออก มีกาํแพงเบอร์ลินกั้น เช็ค
พอยตช์าลีเป็นด่านท่ีนกัการฑูต สายลบัและผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตพิเศษเดินขา้มไปมา  2 ดินแดน 
หลงัจากท่ีไดทุ้บกาํแพงเบอร์ลิน รวมตวัของเยอรมนีตะวนัตกและออกเป็นประเทศเดียวกนั ท่ีน่ี 
กลายเป็นพิพิธภณัฑฝ่์ายสัมพนัธมิตร ซ่ึงเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย 
ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของความสูญเสีย ความพลดัพราก จากครอบครัวและคนท่ีรักเพียงเพราะการ
แตกต่างในดา้นการปกครอง นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม  MERCURE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่              แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด –ล่องเรือ-เซนต์กอร์- ไฮเดลเบิร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต  เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าไรน์ มีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน 
เป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิร์ตและธนาคารกลางยโุรป และ
เป็นเมืองท่ีร่ํารวยท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยโุรป ถือเป็นเมืองสาํคญัทางการเงิน การธนาคารของ
เยอรมนั 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองบอ๊บพาร์ด เมืองสาํคญัสาํหรับจดังานเทศกาลประจาํปีริมฝ่ังแม่นํ้า
ไรน์ท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวปียโุรป ยงัคงรักษาความ
เป็นเอกลกัษณ์ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และทางดา้นจิตใตจของชาวเยอรมนั เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลาง
การผลิตไวน์ท่ีใหญ่ทุ่สดบนแม่นํ้าไรน์ตอนกลาง จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือ ชมความสวยงามของ
แม่นํ้าไรน์และชมหมู่ปราสาทเก่าแก่ท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้า ชมเขตเกษตรกรรม ไร่องุ่น 
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และสวนผลไมต่้างๆ เรือจะนาํท่านล่องผา่นหนา้ผาลอเรไล อนัเป็นตาํนานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวติ
ผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผา่นแม่นํ้าสายน้ี จนกระทัง่ถึงเมืองเซนตก์อร์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยูใ่นรัฐบา

เดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ เมืองทาง
ประวติัศาสตร์ของไทยเมืองหน่ึง เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาล
ท่ี 8 ทรงประสูติ ณ เมืองน้ี และอลัเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนกัปราชญข์องเมืองน้ีแลว้ 
และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เน่ืองจาก มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย และเป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือใน
เร่ืองของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มร่ืน ท่ีน่ี มีมหาวทิยาลยัไฮเดลแบร์กเป็น
มหาวทิยาลยัเก่าแก่สุด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  Leonardo Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วนัที่ห้า           ไฮเดลเบิร์ก - ททิเิซ่ 

เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
จากนั้นนาํท่าน ถ่ายรูปและชมภายนอก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้าเนคค่า 
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยใหเ้ดินเล่น บริเวณสวนมีตน้ไมใ้หญ่ เช่น ตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ 
ในฤดูใบไมผ้ลิจะมีสีสันสวยงามมาก เม่ือมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นววิเมืองไฮเดลเบิร์ก 
แม่นํ้าเนคการ์ สะพานคาร์ลธีดอร์ (Karl Theodor HeussBruecke)  ปราสาทน้ีประดบัดว้ยรูปป้ัน
ของเหล่านกับุญชาวเยอรมนัและเทพเจา้ชาวโรมนั ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างข้ึนเม่ือปี 1300
ดว้ยหินทรายสีแดง โดยเจา้ชายเอเล็กเตอร์รูเปรคทท่ี์ 3 สไตลโ์กธิก-บารอก ถูกทาํลายตอนท่ีฝร่ัง
เศลยดึเมืองได ้ต่อมาไดบู้รณะภายหลงั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบลอ้มดว้ยขนุเขา ตั้งอยูใ่นเขต

ของป่าดาํ (Black Forest) ท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นบัหม่ืนไร่ของประเทศเยอรมนี  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม  Hofgut  Sternen Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัที่หก           ททิเิซ่ – ฟุสเซ่น - มิวนิค 

เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau  เมืองท่ีตั้งอยู่
ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั และเป็นท่ีตั้งของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรียและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิ

ท่ี 2 ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์นาํ
ท่านชมววิสวยจากสะพานแมร่ีจุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุดดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ 
ซ่ึงความงามน้ียงัทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทตน้แบบท่ีวอลทดี์สนียไ์ดน้าํมาสร้างเป็น
ปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัดิสนียด์ว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่
เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย  เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย แควน้ตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอิซาร์ เป็นศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงิน 
การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีท่ีสุดดว้ย เชิญเท่ียวชมมหา
นครแห่งน้ี ก่อตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศร่ืนรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนั
รุ่งเรือง แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยัมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม Park Inn หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด           มิวนิค 

เช้า   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
จากนั้นนาํท่านชมเมืองมิวนิค ท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่
วา่แบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือทนัสมยั  นาํท่าน ถ่ายรูปและชมความงดงามภายนอกของ
สถาปัตยกรรมพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก ผา่นชมสถานท่ีสาํคญัๆ มากมาย อยา่งโรงละครโอเปร่า 
หน่วยงานราชการต่างๆ บนถนนสายสาํคญั อยา่งถนนแมก็ซิมิเลียน  ถนนฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ 
ก่อนนาํท่านสู่บริเวณ จตุัรัสมาเรียน ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าท่ี
งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระ โบสถใ์หญ่ท่ีโดยมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ 
และใหท้่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
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15.45 น.  ออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยเทีย่วบินที่ EK50 / EK384 แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินดูไบ 
(กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูตรงสู่กรุงเทพฯ) 

 วนัทีแ่ปด          กรุงเทพฯ 

12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 
 
อตัราค่าใช้จ่าย 

ก าหนดเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

17-24 พ.ค. / 24-31 พ.ค. / 6-13 ม.ิย. /  
20-27 ม.ิย. 

52,900 52,900 50,900 8,500 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน 

และ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์

ประกนัอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
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3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่ง
พิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

4. ทิปคนหวัหนา้ทวัร์ 20 ยโูร/ท่าน 
5. ทิปคนขบัรถ 12 ยโูร / ท่าน 
6. วซ่ีาเยอรมนั 2,900 บาท (ท่านใดไม่มีวซ่ีาทางบริษทับริการจดัทาํใหค้รับ) 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามัดจ าทั้ งหมด 

 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

จาํนวนทั้งสิน 2,900 บาท โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือใหภ้ายใน 7 วนั 
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั 
 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้

จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง  
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงดงัรําคาญรบกาวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจ
ตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นใหก่้อนความวุน่วายในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางสวนใหญ่) 

 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั) 
 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) ตอ้งขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดินทางอ่ืน 
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 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่าน ท่ีตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ 
 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 
ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่น 
ดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม
ของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํ
ร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่น
ดุลพินิจของทางสถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน
นามของบริษทัฯเม่ือท่านได ้ ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
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 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยู่ใน
ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ ทางบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ี 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระสาํหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ี

พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์

สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 

ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ี

รับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 

มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 

จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรัก

เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจ

ตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของ

ผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
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- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้

มีใบรับรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ 

ก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั้นๆ ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และ

ชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

ใบจองทวัร์ 
รายการทวัร์...................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
(.......................................................)      

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ 

 หนังสือเดินทาง 

- ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพื่อ

ความรวดเร็วในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน)หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

รูปถ่าย 
- รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง 2 x 1.5 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึง

ขยายจากฟิล์มเท่าน้ันรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลไวด้า้นหลงัรูป 
  หลกัฐานการเงิน  

- สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อพัเดทหนา้ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุด
เงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา  

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะน าให้ใช้บัญชีกระแสรายวนั)  
หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

-  กรณเีป็นพนักงาน 
- หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัให้ลา

หยดุ  
-  กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 

สําเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ(อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือ

รับรองส าเนา 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูติบัตร และส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามี) กรุณา
เซ็นช่ือรับรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั 

-  กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะต้องไปทาํหนังสือยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศจากอาํเภอ หรือเขตท่ีท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของ     
บิดาร/มารดา 
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้
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การปกครองของผูน้ั้น เช่น สําเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็ก
อยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น 
หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
พร้อม  
ทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา 

 

 


