
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13384 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

BERLIN ถ่ินฮิปสเตอร์ 
 6 Days 3 Night by SCOOT

11-16 กรกฎาคม 62/ หยดุยาวเขา้พรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร เบอรล์นิ ถ ิน่ฮปิสเตอร ์

โดยสายการบนิ SCOOT 

เมอืงหลวงของประเทศเยอรมน ีทีไ่มเ่คยหลบัใหล 

เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่ นา่อยูท่ ีส่ดุของคน  Gen Y 

รอ่งรอยสงครามโลก ทีผ่สมผสานกบัความทนัสมยัไวอ้ยา่งลงตวั 

พกั 3 คนืเต็มในกรงุเบอรล์นิ พรอ้มทวัรห์นึง่วนัเต็ม 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 5,000 บาท/ทรปิ** 
***ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและบรกิารวซีา่เชงเกน้*** 

 

รายการทวัร ์
วนัพฤหสัฯที ่11 ก.ค.   กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

14.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(FlyScoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมี

บรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 3,425 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,175 บาท 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

11-16 ก.ค. 2562 30,999 30,999 30,999 30,999 7,000.- 



เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,975 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 3,700 บาท 

หมายเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธิค์ดิคา่น ้าหนักตามอตัราเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 1,000 บาท) 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ีโดย เทีย่วบนิที่ ีTR611  

21.05 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัศกุรท์ ี ่12 ก.ค.            สนามบนิเบอรล์นิ – พระราชวงัซองซูซ ี– อสิตไ์ซต ์แกลลอรี ่–                        

                                       ตวัเมอืงเบอรล์นิ                                                                  (-/L/D) 

00.25 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR734 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทเีกล กรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทีย่โุรปชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ช ัว่โมง)(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้  

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัซองซูซ ี(Sanssouci Palace) ระยะทาง 35 กม. เขา้ชมพระราชวัง

ฤดรูอ้นของพระเจา้เฟดเดอรคิ ทีท่รงสรา้งแขง่กับพระราชวังแวรซ์ายของฝร่ังเศสตกแต่งสไตลร็์อค

โคโค่ชือ่ของพระราชวังแห่งนี้มทีีม่าจากวลภีาษาฝร่ังเศส (Sans Souci) ซึง่มคีวามหมายว่า “ไร ้

กังวล” น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวังและสวนพฤกษศาสตรท์ีส่วยงามบรเิวณรอบพระราชวัง ได ้

เวลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งเบอรล์นิตะวันออก  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกรุงเบอร์ลิน ระยะทาง 50 กม. น าท่านเที่ยวชมร่องรอยใน

ประวัตศิาสตรแ์ห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหว่างตะวันตกและออก ณ อสีต์

ไซด ์แกลลอรี ่(East Side Gallery) ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ สถานทีแ่สดงฉากต่างๆทีเ่กดิ

จากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 

100 ไมล ์สงู 4 เมตรถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 

1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆแทนค าพูดทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่า เป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าว

ที่สุดในโลก น าคณะชมเช็คพอยทช์ารล์ ี(Checkpoint Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการ

ปกครองระหว่างอเมรกิันและรัสเซยี จากนัน้ผ่านชมเบอรล์นิโดม (Berlin Dome) มหาวหิาร

โปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอ

เนสซองส ์แลว้พาคณะแวะถา่ยรปูกบัประตบูนัเดนบวรก์ (Brandenburg Gate)ประตสูญัลักษณ์

ของเมอืง ดา้นบนเป็นรปูปัน้ของเทพแีหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อิม่อรอ่ยกบัเมนูขาหมูเยอรมนัแบบชาว

เยอรมนัเหนอื 

พกัที ่ Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz ระดบั 4 ดาวในกรุงเบอรล์นิ 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัเสารท์ ี ่13 ก.ค.   กรงุเบอรล์นิ – อสิระทอ่งเทีย่ว หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั             (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุเบอรล์นิ ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิาร

รถโคช้) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม 

วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

  จตัุรสัโพสตแ์ดมเมอร ์(Potsdamer Platz)  ศูนย์รวมสนิคา้ ไอที สนิคา้แบรนด์ดังของ

เยอรมนี  และถนน Kurfürstendamm หรือ 'Ku'damm และ ถนน Tauentzien ย่าน           

ชอ้ปป้ิงที่ข ึน้ชือ่ของกรุงเบอร์ลนิ เรียงรายไปดว้ยรา้นสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิHermes, Louis 

Vuitton, Chanel , Valentino, Gucci , Prada รวมไปถงึแบรนดเ์สือ้ผา้ของยโุรปเชน่ Zara, 

H&M,Bershka, Adidas, Nike และอกีมากมาย  นอกจากนัน้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้เจา้ใหญ่ของ

เยอรมน ีKaDeWe และ Europa Center รอใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พพิธิภณัฑไ์สก้รอก Deutsches Currywurst Museum Berlin เป็นพพิธิภัณฑ ์                    

ที่รวบรวมขอ้มูลของไสก้รอกจากทั่วทุกมุมโลก จัดแสดงโชว์ในรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัย                

เหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจทุกเพศทุกวัย ใหค้ณะไดช้มิเมนูพื้นเมืองของชาวเยอรมนั 

Currywurst เมนูอาหารประจ าชาตขิองเยอรมนทีีเ่สริฟ์ดว้ยไสก้รอกหมยูา่งหรอืนึง่ สไลดเ์ป็นชิน้ๆ 

ราดดว้ยซอสพรกิหรอืซอสมะเขอืเทศ  โรยดว้ยผงเครือ่งเทศสตูรตน้ต ารับ เคยีงคูก่บัมนัฝร่ังทอด ชิน้

โต  จากนัน้มเีวลาใหค้ณะไดเ้ดนิเลน่ถา่ยภาพและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึของพพิธิภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารรฐัสภาเยอรมน ี(The German Bundestag) เป็นรัฐสภาแห่งสหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนทีีต่ัง้อยูใ่นสว่นของอาคาร Reichstag ซึง่เป็นอาคารทีม่รีูปลักษณ์โดดเด่นและเป็นทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาต ิโดมของ Reichstag Berlin สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1894 ตามรปูแบบอาคารทีไ่ดรั้บ

การสรา้งแบบจ าลองตาม Memorial Hall ของเมอืงฟิลาเดลเฟีย ซึง่อาคาร Reichstag ท าหนา้ที่

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fcurrywurstmuseum.com%2F&ei=I5PqVNvqBIqSuAS8mIJw&usg=AFQjCNFjbtPFD_36P0jTeVdvLaG1bXwRwA&sig2=3cCHAWkhBJL2DgCve2omOQ&bvm=bv.86475890,d.c2E


เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาเยอรมัน และโดมกระจกรูปทรงกรวยทีต่ัง้อยู่เหนือหอ้งอภปิรายนัน้ จะสะทอ้น

แสงอยูต่รงกลางของอาคาร และเป็นตัวน าแสงเขา้ไปขา้งในตัวอาคาร Reichstag  ว่ากันว่าแสงที่

สะทอ้นนัน้สามารถชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานจากแสงธรรมชาตขิองอาคารไดเ้ลยทเีดยีว 

นอกจากนัน้แลว้ใครทีม่าเยีย่มชมทีน่ีส่ามารถเห็นภาพขณะด าเนนิการอภปิรายดา้นความยตุธิรรมของ

รัฐสภาดา้นลา่งไดส้ดๆ กนัอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุสรณ์สถานการฆา่ลา้งเผา่พนัธุช์าวยวิ (The Memorial to the Murdered Jews of 

Europe)  สรา้งเพื่อร าลกึถงึชาวยวิผูบ้รสิุทธิก์ว่า 6 ลา้นคนที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ไรซ้ ึง่

มนุษยธรรม โดย อดอลฟ์ ฮติเลอร ์ผูน้ านาซ ีภายหลังทางรัฐสภาเยอรมันไดจ้ัดตัง้อนุสรณ์นี้ข ึน้ โดย

จัดหาผูอ้อกแบบจากผูท้ี่ผ่านการเขา้แข่งขัน และผูช้นะคือ สถาปนิกจากนิวยอร์กชื่อ Peter 

Eisenman เขาไดอ้อกแบบใหพ้ืน้ที ่19,000 ตารางเมตร เป็นทีเ่ปิดโล่งทัง้กลางวันและกลางคนืนี ้

โดยการเทคอนกรตี 2,711 บล็อก ในความสงูทีไ่มเ่ท่ากันบนพืน้ทีท่ีม่คีวามเอยีงลาด จะไดม้องเห็น

บล็อกคอนกรีตลักษณะคลา้ยเป็นคลื่น เพื่อตอ้งการสือ่ใหผู้ท้ี่มาเยีย่มชม ไดรั้บรูถ้งึช่วงเวลาของ

ความรูส้กึหวาดกลัวในความไมแ่น่นอน เหมอืนทีผู่บ้รสิทุธิช์าวยวิเหลา่นัน้ตอ้งพบเจอน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

พกัที ่ Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz ระดบั 4 ดาวในกรุงเบอรล์นิ 

หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัอาทติยท์ ี ่14 ก.ค.    กรงุเบอรล์นิ – อสิระทอ่งเทีย่ว หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั           (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุเบอรล์นิ ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิาร

รถโคช้) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม 

วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

มหาวหิารเบอรล์นิ (Berlin Cathedral) และ เบอรล์นิโดม (Berlin Dom) เป็นทีต่ัง้ของ

โบสถโ์ปรเตสแตนตท์ี่ส าคัญทีสุ่ดของเมอืง มอีายุมากกว่าศตวรรษ ตัวอาคารโบสถ์ตกแต่งอย่าง

ประณีตดว้ยสไตล์แบบบาโรกและเรอเนสซองซ ์โดมใหญ่ตระง่านตระการตาใจกลางอาคาร น่ัน

คอื เบอรล์นิโดม (Berlin Dom) ศลิปกรรมทีโ่ดดเดน่ ประดับตกแตง่ดว้ยภาพโมเสกทีม่สีสีนัประกอบ

ขึน้จากแผน่กระเบือ้งมากกวา่หลายแสนชิน้ ตัวโดมนัน้มสีฟ้ีาสดใสและปลายยอดสเีหลอืงทองอร่าม 

ชา่งน่าดงึดดูตายิง่นัก ควรค่ากับการไปเยีย่มชม อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื ออรแ์กนเกา่แกข่นาด

ยกัษ ์(Berlin Cathedral Pipe Organ) ถูกแขวนอยูเ่หนือศรีษะทีรั่บรองแขกกลางโบสถ ์เสยีง

ของออร์แกนจะถูกบรรเลงกกึกอ้งเมือ่ถงึวันส าคัญต่างๆ หรือ การจัดงานพเิศษ อย่าง Summer 

Organ Organisation ซึง่เป็นงานระดับนานาชาต ิและยงัมกีจิกรรมเกีย่วกับเสยีงดนตรอีกีมากมายที่

จัดขึน้บอ่ยๆ เชน่ การจัดตัง้คณะประสานเสยีง การขบัรอ้งประสานเสยีง หรอื ขบัรอ้งเดีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พพิธิภณัฑเ์พอรก์ามอน (Pergamon Museum) 1 ใน 10 พพิธิภณัฑท์ีม่ยีอดสงูสดุในโลก
และจัดแสดงไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่มจนน่าทึง่ มกีารสะสมคอลเลคชัน่ของมคีา่ตา่งๆ มวีหิารแทน่บชูาเทพ
เจา้ซสุ ขนาดยกัษ์ในยคุกอ่นครสิตกาล ถกูขดุพบทีเ่มอืงเพอรก์ามอน ประเทศตรุก ีซึง่ในการขดุ
คน้พบวหิารแหง่นีไ้ดม้นัีกโบราณคดชีาวเยอรมนัรว่มอยูด่ว้ย ไดน้ าช ิน้สว่นบางชิน้กลบัมาเพือ่บรูณะ
และประตดิประตอ่เสมอืนดั่งประกอบจิ๊กซอร ์และเขาใชเ้วลาถงึ 20 ปี และบรเิวณผนังของหอ้งราย
ลอ้มไปดว้ยประตมิากรรมนูนสงู เป็นภาพทีเ่ลา่เรือ่งเกีย่วกบัสงครามระหวา่งเทพและยกัษ์ ถอืวา่เป็น
งานศลิปะชิน้โบวแ์ดงทีร่วบรวมไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiergarten สวนสาธารณะทีใ่หญท่ีส่ดุในเบอรล์นิ ในศตวรรษที ่18-19 พืน้ทีบ่รเิวณนี้เคยเป็นที่
ล่าสัตวม์าก่อน แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ทีน่ี่คกึคักมากเป็น
พเิศษในชว่งฤดรูอ้น ผูค้นจะพากนัออกมาปิกนกิและท ากจิกรรมกลางแจง้ร่วมกัน แต่ในฤดูใบไมร้่วง
ก็น่ามาเยอืนไมน่อ้ย เพราะเราจะไดเ้ห็นใบไมเ้ปลีย่นสสีวยสะพร่ังไปทัง้สวน ภายในสวนมรีา้นอาหาร 
Café am Neuen See ทีส่ามารถสัง่เบยีรม์าน่ังจบิชลิล์ๆ  ชมววิทะเลสาบได ้

 

 

 

 

 

 

 

 อเล็กซานเดอรพ์ลาทซ ์(Alexanderplatz) จัตรัุสขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัแมน่ ้าสปรแีละ
วหิารเบอร์ลนิ นอกจากนัน้ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลนิ รวมไปถงึยังเป็นแหล่ง        
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และเป็นจดุชมเมอืงทีส่วยงามอกีดว้ย เพราะฉะนัน้หากใครอยากจะชอ้ปป้ิง
กอ่นเดนิทางกลับเมอืงไทยตอ้งมาทีน่ี่ หรอืหากใครไมช่อบการชอ้ปป้ิง ทีน่ี่ก็มทีัง้รา้นอาหารและคา
เฟ่ใหไ้ดน่ั้งชลิล์ๆ พรอ้มชมิอาหารเยอรมันแสนอร่อยไปพรอ้มๆ กับการชมผูค้นที่เดนิผ่านไปมา 
รวมถงึน่ังชมการแสดงของนักแสดงขา้งถนนไปพรอ้มๆ กบัดืม่เบยีรเ์ยอรมนัแกว้โต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว *** 

พกัที ่ Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz ระดบั 4 ดาวในกรุงเบอรล์นิ 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัจนัทรท์ ี ่15 ก.ค.   สนามบนิเบอรล์นิ                                                              (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  แบบ Boxset   
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทเีกล กรงุเบอรล์นิ 

09.40 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการสกูต๊ เทีย่วบนิ TR735 
 

วนัองัคารที ่16 ก.ค.  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                  

04.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

06.30 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR608 

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  



* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน (รวม 2 ขวด) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้เยอรมน ีและคา่บรกิารบืน่วซีา่ (อตัราคา่ธรรมเนยีม 2,300+2,200 บาท/ทา่น) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Scoot อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 20 กก. 1 ใบ/ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 5,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวร์เท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่ว

ตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA SCHENGEN   

(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รปู ขึน้อยูก่บั 

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง 
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง  
อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็น 
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 
สถานทตู 

 *ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจาก 
ออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของ 
ทา่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  
แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้  
ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่  
(ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
ทีว่า่การอ าเภอ 
 

o ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 
ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส าหรบัลกูคา้ทีย่งัไมม่วีซีา่ สามารถขอค าแนะน าในการยืน่วซีา่เยอรมนไีด ้
                                   โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 
ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 


