
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 6-12 พฤษภำคม 2563 
วนัที ่6พฤษภำคม 2563 (1)          กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– สนำมบนิอสิตนับูล                                                    
     เมอืงเบอรล์นิ 
20.30  น คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้ 4 ประตู 

9 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวย
ความสะดวกในเร ือ่งสมัภาระ การเชค็อนิและเอกสารของการเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK069 

 
วนัที ่7พฤษภำคม 2563 (2)           เบอรล์นิ  
06.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล 
09.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั  โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK1721  
10.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเบอรล์นิ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านเดินทางสู่ จตุัรสัอเล็กซำนเดอรพ์ลำทซ ์(Alexanderplatz)  จตุัรสัเปิด
ขนาดใหญ่ และเป็นศูนยก์ลางขนส่งมวลชนในเบอรล์นิช ัน้ใน ชาวเบอรล์นิมกัเรยีกจตุัรสั
แห่งนีก้นัสัน้ๆว่าอเล็กซ ์(Alex) จตุัรสัแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ี่มกีารสญัจรคบัคั่งมากทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงในกรุงเบอรล์นิ ถอืเป็นจตุัรสัทีค่บัคัง่ทีสุ่ดอนัดบัที ่4 ในทวปียุโรป   
ชมอาคารที่ว่าการเมือง หร ือที่เราเร ียกกันว่า 
ศำลำกลำงแดง (Red City Hall or Rotes 
Rathaus) เป็นศาลากลางของกรุงเบอรล์นิ เป็น
อกีหน่ึงอาคารทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมอฐิแดง 
ถูกสรา้งขึน้ระหว่าง ปีค.ศ.1861 - 1869 บรเิวณ
ด ้านหน้าขอ งที่ ว่ า กา ร เมื อ งมีน ้ า พุ เ นปจู น 
Neptunbrunnen ซึง่เป็นน ้าพุทีป่ระดบัดว้ยฉาก
จากต านานเทพปกรณัม 
 
 

เยอรมนั 7 วนั 4 คนื 
ดูฟุตบอล Big Match Bundesliga  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์พอรก์ำมอน (PERGAMON MUSEUM, BERLIN) เป็น
พิพิธภณัฑแ์ห่งสุดทา้ยในเกาะพิพิธภณัฑ ์หรอื Museum Island ซึง่ตัง้อยู่ทีจุ่ดศูนยก์ลาง
ของกรุงเบอรล์นิบนแม่น ้าสปร ีซ ึง่เป็นเกาะทีม่คีวามส าคญัเต็มไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรมที่
ส าคญัระดบัโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของยูเนสโกเมือ่ปี 1999 
ทั้งนี้ภายในเกาะก็จะประกอบไปดว้ยพิพิธภัณฑอ์ยู่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ Bode Museum, 
Pergamon Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie  and  Altes 
Museum  แต่เราเลือกที่จะน าท่านมาพิพิธภณัฑเ์พอรก์ามอน  เพราะที่น่ีไดช้ ือ่ว่าเป็น
พพิธิภณัฑ ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเยอรมนี โดยตัง้ช ือ่ตาม แท่นบูชาเพอรก์ามอน บูชาเทพเจา้
ซสุ สมบตัิอนัล า้ค่า อายุราว 180 ปีก่อนครสิตกาลที่พังทลายลง และถูกคน้พบโดยนัก
โบราณคดชีาวเยอรมนั จากเมอืงเฮลเลนิกโบราณแถบเอเซยีไมเนอร ์หรอืตุรกตีะวนัตกใน
ปัจจุบนั นักโบราณคดีไดข้นชิน้ส่วนหน้า และชิน้ส่วนภาพสลกัมาประกอบติดตัง้ไวใ้น
พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้ โดยใชเ้วลาสรา้งนานถึง 20 ปี นอกจากนี้ขา้งในยงัมีการจดัแสดงทัง้
สถาปัตยกรรมแบบกรกี-โรมนั ศิลปะแบบอิสลามจากตะวันออกกลาง อิหร่านจอรแ์ดน 
เปอรเ์ซยี รวมไปถงึของโบราณจากซเีรยี เมโสโปเตเมยี อสัซเีรยี เป็นตน้  มาทีน่ี่เพยีงทีเ่ดยีว 
ก็มงีานสถาปัตยกรรมหลายส่วนใหช้มแบบครบครนั 
น าท่าน เที่ยวชมร่องรอยในประวตัิศาสตร ์
แห่งการปกครอง ทีแ่ยกเยอรมนีออกเป็นสอง
ฝ่ัง ก ำแพงเบอรล์นิ  (Berlin Wall ) เป็น
ก า แพงที่ส ร า้ งขึ ้นช่ว ง ส งคราม เ ย็น  มี
ว ัตถุประสงคเ์พื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่าง 
เบอรล์ินตะวันตก ซ ึ่ง เ ป็นส่วนหน่ึง  ของ 
เยอรมนีตะวนัตก กบั เยอรมนีตะวนัออกที่
โอบอยู่โดยรอบ มีความยาวทั้งสิน้  155 
กิ โ ล เ ม ต ร  เ ร ิ่ ม ส ร ้า ง เ มื่ อ ว ั น ที่  13 
สงิหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961) และปิดกัน้
พรมแดนนี้เป็น ระยะเวลา 28 ปี ก่อนถูก
ทลายในวนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 ชม 
อสีต-์ไซด-์แกลลอรี ่ ที่ทิง้รอ่งรอยของ ก ำแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆที่เกดิจากการพลดั
พรากของเหตุการณว์นัที ่13 สิงหาคม 1961 วนัเร ิม่การสรา้ง ก าแพงที่มคีวามยาวกว่า 
100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกดิจากศิลปินกว่า 118ท่าน บนซาก
ก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเร ือ่งราวต่างๆ แทนค าพูดทีไ่ดร้บัการ ยกย่องว่าเป็น
ภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532


จากน้ันน าท่านชม เช็คพอยทช์ำรล์ี 
( Checkpoint Charlie) ด่ า น ข ้ า ม
ก าแพงเบอรล์ินในดินแดนการร ักษา
ระหว่างเขตปกครองของสหรฐัอเมรกิาและ
สหภาพโซเวียต ถูกสรา้งขึน้ เมื่อ 22 
กนัยายน ค.ศ. 1961 หลังจากการเร ิ่ม
สรา้งก าแพงเบอรล์ินไดเ้พียงไม่ถึง 5 
สัปดาห ์ช ื่อ  Checkpoint Charlie มา
จากการออกเสียงตัวอักษรส าหรบัการ
สื่อสารวิทยุขององคก์ร นาโต (NATO) 
หรือ องคก์ารสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ เช่น  Alpha, Bravo, Charlie ซึ่งสหร ัฐอเมร ิกามีจุดตรวจข ้ามพรมแดนที่  
Helmstedt – Marienborn (Alpha) และ Dreilinden – Drewitz (Bravo) อกีสองจุด
ในเยอรมนี ซ ึง่ Checkpoint Charlie เป็นจุดตรวจทีส่ามทีเ่ปิดโดยฝ่ายพนัธมติรในกรุง
เบอรล์นิ Checkpoint Charlie ไม่ใชแ่ค่สถานทีส่ าคญัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องสงครามเย็น
อีกที่หน่ึงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นที่ไวเ้พื่อร าลึกถึงความพยายามอย่างมากและหลากหลาย
รูปแบบของคนทีต่อ้งการจะหลบนีม้าจากเบอรล์นิตะวนัออก 

และน า ท่านชม ประตูบรนั เดินบวรค์
(Brandenburger Gate) เป็นอดีตประตู
เ มื อ ง ที่ ถู ก ส ร า้ ง ขึ ้น ใ ห ม่ ในช่ว ง ปล า ย
ครสิตศ์ตวรรษที ่ 18  เป็นประตูชยั   ทีส่รา้ง
แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ฟ้ื น ฟู ค ล า ส สิ ก 
(Neoclassical) แล ะ ปั จ จุ บัน ถือ ว่ า เ ป็ น
สถานทีส่ าคญัทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างดีใน กรุง
เบอรล์นิ ประเทศเยอรมนี ประตูบรนัเดนิบวร ์
คตั้งอยู่ฝ่ังตะวันของใจกลางกรุงเบอรล์ิน
บรเิวณชุมทางระหว่างถนนหลวงอุนเทอร ์
เดน ลนิเดน (Unter den Linden) กบัถนน

อบีทัสทราสเซ  ่(Ebertstraße) ในชว่งหลงัสงครามทีไ่ดแ้บ่งประเทศเยอรมนีออกเป็นสอง
ส่วน ประตูบรนัเดินบวรค์ ตั้งอยู่ในเยอรมนีตะวันออก และไดแ้ยกออกจากเยอรมนี
ตะวนัตก ซึง่มกี าแพงเบอรล์นิก ัน้ไว ้บรเิวณโดยรอบประตู ถอืว่าเป็นจุดเด่นทีเ่ด่นชดัทีสุ่ด
ในการคุม้ครองสือ่ในการเผยแพรก่ารเปิดผนังก าแพงในปีพุทธศกัราช 2532 ตัง้แต่มกีาร
สรา้งประตู บ่อยคร ัง้เกดิเหตุการณส์ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องเยอรมนีในบรเิวณประตู 
บรนัเดนิบวรค์ และวนันีก็้ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องความป่ันป่วนในประวตัศิาสตรยุ์โรป 
แต่ก็เป็นสญัลกัษณข์องความเป็นเอกภาพ และสนัตภิาพของยุโรปดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่HOLIDAY INN HOTEL BERLIN CITY EAST-LANDSBERGER 
 

วนัที ่8พฤษภำคม 2563 (3)           เบอรล์นิ – พอสตด์มั – เบอรล์นิ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงพอสตด์มั  (Potsdam) (ระยะทาง 35 กม. ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง
ประมาณ 40นาที) อีกหน่ึงเมืองสวยของอดีตเยอรมนัตะวนัออก ซ ึง่ถูกซอ่นเก็บไวห้ลงั
ก าแพง ความแตกแยกมากว่า 40 ปี ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเบอรล์นิ เป็นเมอืงทีจ่กัรพรรดิเ์ฟ
รดเดอรกิมหาราช ประทบัอยู่เมื่อคร ัง้เบอรล์ิน และพอสตด์มัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
จกัรวรรดิป์รสัเซยี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99


 
น าท่านเดินทางเขา้ชม พระรำชวงัซองซูซสี  ์(Sanssouci Palace) ซ ึง่เป็นภาษา
ฝร ั่ง เศส ในความหมายว่า  “ไรก้ ังวลหรือไกลกังวล ” เ ป็นที่ปร ะทับฤดูรอ้นของ
พระมหากษัตรยิ ์เฟรดเดอรกิมหาราช และ ยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองคอ์ีกดว้ย 
พระราชวงัแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่า เป็น  แวรซ์ายนข์องเยอรมนั และไดก้ลายเป็นมรดก
โลก ภายใตก้ารคุม้ครอง ขององคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ. ๑๙๙๐ และมหีน่วยงานดา้นการ
ดู แ ลพิ พิ ธ ภัณฑ ์ค อ ย บ า รุ ง ร ัก ษ า  ผู ้อ อ ก แบ บ คื อ  Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff ตามพระบญัชาของเฟรเดรคิมหาราชทีท่รงประสงคจ์ะมทีีพ่กัผ่อนอนัสงบ
จากงานพิธใีนกรุงเบอรล์นิ พระราชวงัหลงันีใ้หญ่กว่าวลิล่าขนาดใหญ่สองช ัน้ไม่มากนัก 
และมีหอ้งหลกั ๆ แค่ ๑๐ หอ้ง แต่ปลูกสรา้งบนเนินที่ท าเป็นเทอรเ์รซไล่เรยีงลงเนินไป
ตามล าดบั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
น าท่านเขา้ชม พระรำชวงันอยสป์ำเลส ์
(Neues Palais)  เป็นพระราชวังที่ พระ
เจา้เฟรดเดอรกิ มหาราช ที่ 2 (Friedrich 
II) สรา้งขึน้ในปี 1763  หลังจากเสร็จสิน้
สงคราม 7 ปี  เพื่อฉลอง  ชยัชนะ สรา้งเสรจ็
ปี 1769 เ ป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอ๊ค
ใหญ่โตมาก ตวัอาคารยาวเกือบ 700 ฟุต 
เป็นอาคาร 3 ช ัน้ มหีอ้งมากว่า 200 หอ้ง ใช ้
เป็นที่ว่าราชการ และรบัรองแขก ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภณัฑ  ์ ฝ่ังตรงขา้มเป็นอาคารขา้
ราชบรพิาร (Communs Building) ปัจจุบนัเป็น Potsdam University 

น าท่านเดินทางสู่ย่านใจกลางเมือง เพื่อผ่านชม  พระรำชวงั 
Cecilienhof พระราชวงัเกา่ Cecilienhof เป็นสถานทีสุ่ดทา้ย
ทีส่รา้งโดยตระกูล Hohenzollern ทีป่กครองดูแลปรสัเซยีและ
เยอรมนัจนถึงปี 1918 และยงัมีช ือ่เสียงจากการเป็นสถานที่ที่
ประชุมของผู ้น าสหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักรและ
สหรฐัอเมรกิา ซ ึง่การตดัสนิใจน้ันส่งผลกระทบต่อเหตุการณห์ลงั
สงครามโลกคร ัง้ 2 ในยุโรปและอาเซยีน Cecilienhof ไดร้บัการ
จดัเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO ตัง้แต่ 1990 ภายใต ้
ช ือ่พระราชวงัและสวนของพอทสดมัและเบอรล์นิ  



 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเบอรล์นิ เมอืงหลวงอนังามสง่าของเยอรมนั 
จากน้ันน าท่าน อสิระชอ็ปป้ิง ณ ถนนคูแดม Ku’damm or  Kurfürstendamm 
เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมของกรุงเบอรล์นิ โดยตลอดความยาวถนนกว่า 3 กโิลเมตร ลว้น
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ระหว่างประเทศมากมาย ทั้ง Zara, H&M, Mango, Esprit ฯลฯ 
โรงแรม รา้นอาหารและโรงภาพยนตรเ์ก่าแก่ของเมือง ซึง่หา้งสรรพสนิคา้ของทีน่ี่จะมอียู่
ดว้ยกนัหลายระดบั นับตัง้แต่หา้งสรรพสนิคา้ KaDeWe ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่
ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ไปจนถึงรา้นคา้แบบแบกะดิน  นอกจากน้ันภายในถนนเสน้นี้
นักท่องเทีย่วยงัจะไดพ้บกบัทาวนเ์ฮาสท์ีส่วยงาม คาเฟ่ในบรรยากาศแบบสบายๆ หอศลิป์
และรา้นคา้ของเกา่อกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
พกัที ่HOLIDAY INN HOTEL BERLIN CITY EAST-LANDSBERGER 

วนัที ่9พฤษภำคม 2563 (4)           เบอรล์นิ – ไลป์ซกิ – ชมฟุตบอล ไลป์ซกิ-ดอดมุน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไลป์ซกิ (ระยะทาง 188 กม. ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง)หน่ึงในเมืองส าคญัของแควน้แซกโซน่ีทางฝ่ังตะวนัออกของเยอรมนี เป็น
เมอืงแห่งการคา้ขายและเปลีย่นที่ส าคญัมาตัง้แต่ยุคจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ไลป์ซกิ
โดดเด่นในเร ือ่งของการเป็นศูนยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม และดนตร ีมากมายไปดว้ย
พพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัดนตรแีละศลิปะ เป็นเมอืงทีค่นรกัเสยีงดนตรแีละบทกลอนพลาดไม่ไดท้ี่
จะตอ้งมาเยอืนซกัคร ัง้ 

 
น าท่านเดินทางสู่ ศำลำว่ำกำรเก่ำ (Old Town Hall) แลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง
ไลป์ซกิแห่งนี้ตัง้อยู่บนจตุัรสัมารเ์ก็ต (Market Place) ตวัอาคารอายุกว่า 450 ปีน้ัน
ออกแบบมาอย่างดีดว้ยศลิปะสไตลเ์รเนสซองส ์ส่วนหอคอยที่เป็นจุดเด่นของอาคารน้ัน
เป็นสไตลบ์ารอกทีไ่ดถู้กต่อเตมิเสรมิเขา้มาในภายหลงัศาลาว่าการแห่งนีน้อกจากจะถูกใช ้
เป็นสถานที่ท าการเมืองแลว้ หอ้งโถงขนาดใหญ่ดา้นในยังถูกใชเ้ป็นสถานที่จดังาน
เทศกาลรืน่เรงิ งานแต่งงาน คอนเสริต์ และอกีมากมาย แต่ปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม ในบรเิวณโดยรอบนีย้งัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงช ัน้
น า มากมายดว้ยรา้นคา้ใหไ้ดช้มและเลอืกซือ้กนัอย่างเต็มที ่พรอ้มดว้ยรา้นอาหารและคา
เฟ่กระจายอยู่โดยรอบ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 



น าท่านชม อนุสรณส์ถำนสงครำมแห่งชนชำติ 
Monument to the Battle of the Nations 
เป็นอนุสรณส์ถานของการรบกนัในปี 1813 ระหว่าง
ฝ่ังหน่ึงที่มีออสเตรยีร่วมกบัสวีเดน รบกบัอีกฝ่ังคือ
กองทพันโปเลยีน และผลจากการปะทะคร ัง้น้ันท าใหม้ี
ทหารลม้ตายมากกว่า100,000 นาย เป็นที่ระลึกแก่
สงครามแห่งไลป์ซกิ(Battle of Leipzig) หรอืสงคราม
แห่งชนชาต ิ(Battle of the Nations) เมือ่ปี ค.ศ. 1813 เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือกองทพั
ของนโปเลยีนดา้นบนหอคอยเป็นจุดชมววิช ัน้ดขีองเมอืง  

 
13.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมกีฬำเรดบูลอำรน่ีำ ไลป์ซกิ  (Red Bull 

Arena Leipzig) เพื่อน าท่านชมฟุตบอล แมชใหญ่ ระหว่าง ไลป์ซกิ กบั โบรุสเซยี
ดอรท์มุน (เร ิม่เตะเวลำ 15.30 น.) 
หลงัฟุตบอลจบ รถโคช้รอรบั  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าคณะท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL LEIPZIG CITY CENTRE หรอืเทียบเท่า 
อสิระใหท่้านพกัผ่อนตาม 
 

วนัที ่10พฤษภำคม 2563 (5)           ไลป์ซกิ – เดรสเดน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงเดรสเดน้ นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี เมอืงเกา่อายุ 810 ปี 

(ระยะทาง 112 กม. ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2ช ัว่โมง) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านชม ก ำแพงกระเบือ้งเคลือบไมเซ่น 
PROCESSION OF DUKES ป ร ะ ดั บ ด ้ว ย
กระเบือ้งเคลือบไมเซน่ ถึง 25,000 แผ่น ความ
ยาว 102 เมตร ที่รอดพน้จากการถูกโจมตีทาง
อากาศเมื่อคราวสงครามโลกคร ัง้ที่สองไดอ้ย่าง
เหลอืเช ือ่ จากน้ันน าท่านบนัทกึภาพโบสถแ์ห่งเด
รสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ไดร้บั
การบูรณะขึน้มาใหม่เกอืบ 100% ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2537 และเพิ่งเสร็จสมบูรณล์งเมือ่ปี พ.ศ. 2549 
เพือ่เป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมอืงเดรสเดน จากน้ันมเีวลาใหท่้านเดนิเล่นบนลาน 



BALCONY OF EUROPE เพือ่บนัทกึภาพตวัเมอืงเดรสเดนจากมุมทีส่วยทีสุ่ดรมิฝ่ังแม่น ้า
เอลเบ  
น าท่านเดนิทางผ่านชม เซม็เพอรโ์อเพอร ์
โรงละครโอเปรำ่ โรงละครโอเปร่าแห่งรฐั 
Saxon อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีแ่สดงคอนเสิรต์
ของวงออเครสตรา แห่งรฐัแซกซนั อาคาร
แห่งนีต้ ัง้อยู่ใกลก้บัแม่น ้า Elbe ในศูนยก์ลาง
ประวัติศาสตรข์องเมืองเดรสเดินประเทศ
เยอรมนี สรา้งขึน้คร ัง้แรกโดยสถาปนิก 
Gottfried Semper ในปี 1841  หลังจาก
เกดิไฟไหมเ้กดิความเสยีหายไปในปี 1869 ก็ไดร้บัการสรา้งขึน้ใหม่อกีคร ัง้ โดยสถาปนิก
คนเดมิ และสรา้งเสรจ็ในปี 1878 ซ ึง่โอเปรา่เฮาสแ์ห่งนี ้มปีระวตัศิาตรอ์นัยาวนาน รวมไป
ถงึผลงานชิน้เอกของRichard Wagner และ Richard Strauss สถาปัตยกรรมของโรง
ละครแห่งนีเ้ป็นศลิปะรว่มสมยัหลายสไตลเ์ขา้ดว้ยกนั ทัง้ศลิปยุคกอ่น Renaissance และ 
Baroque ผสมผสานกบัเสาสไตล ์Corinthian ตามแบบฉับบของวฒันธรรมกรกีโบราณ  
จากน้ันน าท่านผ่านชม ปรำสำทเดรสเดน 
(Dresden Castle) ปราสาทหลังใหญ่ที่
เป็นที่ประทบัของผูค้รองเมืองและกษตัรยิม์า
นานกว่า 400 ปี จดัไดว้่าเป็นหน่ึงในอาคาร
สิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเดรสเดน ดว้ยการ
กอ่สรา้งทีเ่ร ิม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ปี 1533 งดงามและ
อลงัการดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอกและนีโอเรเนส
ซองส ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่WYNDHAM GARDEN DRESDEN 

วนัที ่11พฤษภำคม 2563 (6)           เดรสเดน – เบอรล์นิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงเบอรล์นิ (ระยะทาง 218 กมใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 3
ช ัว่โมง) 

 น าท่านสู่ Designer Outlet ใหเ้วลากบัท่านไดอ้ิสระช็อปป้ิงสิน้คา้แบรนดเ์นมต่างๆ
มากมายในราคาสุดพเิศษ  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง  
จากน้ันน าท่าน ชอ็ปป้ิงต่อ ณ เอำทเ์ล็ท อสิระชอ็ปป้ิงกอ่นน าท่านกลบัสู่เมอืงไทย 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เตรยีมตวักลบัสู่เมอืงไทย 
18.55 น. คณะออกเดนิทางจากสนามบนิ เมอืงเบอรล์นิ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

TK1724 
23.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 
วนัที ่12พฤษภำคม 2563 (7)           กรุงเทพฯ 
01.50 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 
15.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ   

 
 



อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 

 
 

*** มดัจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 3 วนั หลงักำรจอง 
และจ่ำยส่วนทีเ่หลอื 45 วนั กอ่นกำรเดนิทำง *** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัรวมภาษสีนามบนิ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรม(หอ้งละ 2 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้เขา้ประเทศกลุม่ยุโรป (สถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรบัอากาศ และ บรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าตั๋วเขา้ชมฟุตบอล 
 ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ใหบ้รกิารท่องเทีย่วตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
 คำ่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 

อตัรำนีไ้มร่วม 
 คำ่ภำษมูีลคำ่เพิม่ 7% ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 40 วนักอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 30 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ
จากการยกเลกิของท่าน  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทั
ฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่
สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ  

6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร ์
หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วี
ซา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่
กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

7. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่า
ทวัรท์ ัง้หมด 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

ก ำหนดเดนิทำง 

6-12 พค 63 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 
พกัเดีย่ว 
จำ่ยเพิม่ 

90,900.- 5,500.- 



เอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดนิทำงตอ้ง
มำสแกนลำยนิว้มอื ณ สถำนทูต ตำมวนั และเวลำทีน่ดัหมำย 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่า 

ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิี
ซา่  

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ันและควรมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน)  
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้

ม)ี   
4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบรษิัทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีที่เร ิม่ท างานกบับรษิทันี ้และชว่งเวลาที่ขอลางาน 
เพือ่เดนิทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน 
พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯยอ้นหลงั 6 เดอืน  

6. รำยกำรเดนิบญัยอ้นหลงั 6 เดอืน(Statement) พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอื
ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกบั
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา **
สถำนฑูตไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั**  

7. กรณีที่บร ิษัทของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ ับผู เ้ดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความ
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่
จดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรยีน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศกึษำ (ตวัจรงิ) 
เท่าน้ัน  

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมาย
ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร ือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร
เดนิทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลง
ลายมอืชือ่และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเกีย่วกบัชือ่,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจ านวนบุตรของผู ้
เดนิทาง  

11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น
การถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก
ตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีก
สมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต
เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของสถานฑตูฯเร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั  

 
 
 
 
 
 



โปรดกรอกรำยละเอยีดเป็นภำษำองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของท่ำน 
กรุณำกรอกขอ้มูล เป็นภำษำองักฤษ ชือ่ นำมสกุล ตรงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

1. ช ือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ............................... ................ ......................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ...................................... 
3. ช ือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ....................................................................................................................... 
4. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ........ .............. .................................................................................... 
................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์ ............ .......... .................. 
โทรศพัทบ์า้น ................ ...............................................  มอืถอื ........ ....................................................... 
5. อาชพีปัจจุบนั ................. .......... ....................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่........................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท์ีท่ างาน ............................. .......... .............................  โทรสาร ......... ..................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่า   (.....) ม่าย    (.....) แยกกนัอยู่ 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ชือ่-นามสกุล ...................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................. 
โทรศพัทท์ีบ่า้น ........................................... .......... .....................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
ชือ่-นามสกุล ........................................... .............................   ความสมัพนัธ ์..... ....................................... 
ชือ่-นามสกุล ........................................... .............................   ความสมัพนัธ ์..... ....................................... 
ชือ่-นามสกุล ........................................... .............................   ความสมัพนัธ ์..... ....................................... 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบนัการศกึษา 
..................................................................   ทีอ่ยู่ ....................... ......................................................... 
............................................................................ รหสัไปรษณีย ์....... .......... ...............โทรศพัท ์
………..............................Email : ……………………….. 
9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซีา่หรอืไม่    ไม่เคย  (......)                    

เคย   ( ......) ประเทศ........................................................... 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 

10.1   หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน   TWN (เตยีงแยก) ............หอ้ง   DBL  (เตยีงเดีย่ว) ............
หอ้ง    

10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 
10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 
10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
10.5 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร         ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู ไม่ทานสตัวปี์ก  ทาน
มงัสวริตั ิ

อืน่ๆ.............................................. ................... ................................. 
แพอ้าหารชนิดไหนบา้ง ................................................ ..................... 

12. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี 
................................................. 
13. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทางเดนิ/รมิหนา้ต่าง/อืน่ๆ) (ทำงบรษิทัฯ จะแจง้
ทำงสำยกำรบนิฯ ตำมทีร่เีควสมำ แตไ่มส่ำมำรถกำรนัตไ์ดเ้ลย ขึน้อยู่กบัพจิำรณำของทำง
สำยกำรบนิ หรอืทำงกรุป๊ทวัรเ์ป็นหลกั) 


