
 

 

 

รหัสทัวร HUG1900785 
ทัวรยุโรป เยอรมนี เช็ก  7 วัน 4 คืน (EK) 
ฮัมบูรก เบอรลิน พ็อตสดัม พระราชวังซองซูซี เดรสเดน  
ไลป�ซิก ปราก คาโลวี วารี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบ

เจาหนาท่ีทําการเช็คอินต๋ัว 
 
วันที่สอง ดูไบ  - ฮัมบูรก – ศาลาวาการเมือง – เบอรลิน 
01.35 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
04.45 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
08.55 น. ออกเดินทางสูเมืองฮัมบูรก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK59 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินฮัมบ ูร ก (Hamburg Airport) ผ านพิธ ีตรวจคนเข าเม ือง

เรียบรอยแลวออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง ฮัมบูรก (Hamburg) เมืองใหญ
อันดับสองของประเทศเยอรมนี เปนเมืองใหญที่สําคัญมาต้ังแตโบราณ เพราะเปนหน่ึง
ในเมืองทาที่สําคัญและมีทาเรือที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป และดวยการที่เปนเมือง
ทานั้นทําใหแตละวันมีการไหลเวียนของสินคาและเงินจํานวนมหาศาล จึงไดขึ้นแทน
เปนเมืองศูนยกลางการขนสงและเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของเยอรมัน นอกจากนี้ยังเปน
เมืองทองเทีย่วที่สําคัญเพราะมากดวยสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและเมืองสวยๆ 
จากยุคกลางที่ไดรับการอนุรักษเอาไวอยางดี นําทานเที่ยวชมเมืองฮัมบูรก สู จัตุรัส
กลางเมืองรัทเฮาสมารค (Rathausmarkt) ที่ตั้ง
อยูในเขตเมืองเกา จัตุรัสแหงนี้เปนศูนยกลางเมือง
มาตั้งแตป 1842 หลังเหตุไฟไหมครั้งใหญ กอสราง
ขึ้นโดยมีตนแบบมาจากจัตุรัสซาน มารโค เมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี จัตุรัสแหงนี ้รายลอมไปดวย
แหลงชอปปم�งชั้นเยี่ยม และที่ลานนั้นยังเปนสถานที่
จัดงานเทศกาลสําคัญๆ ตลอดปดวย จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้ก็ตองยกให ศาลาวา
การเมืองฮัมบูรก (Hamburg City Hall) อาคารขนาดใหญและออกแบบมาอยาง
ประณีดวยสถาปตยกรรมสไตลนีโอเรเนสซองสแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นเมืองป 1886 เพื่อ
แทนที่ศาลาวาการหลังเกาท่ีเสียหายจากไฟไหม โดยใชงบในการสรางสูงถึง 80 ลานยู
โร หรือกวา 2,800 ลานบาทเลยทีเดียว ภายในนั้นมีหองมากถึง 647 หอง โดดเดน
ดวยหอคอยสูง 112 เมตร ทั้งดานในและดานนอกนั้นตกแตงอยางประณีตงดงามสม
กับเปนแลนดมารกของเมืองฮัมบูรกที่เม่ือมาถึงตองไมพลาดชมและถายรูปเปนที่ระลึก  



 

 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง เบอรลิน (Berlin) เมืองทางฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเยอรมนีที่ครอบตําแหนงทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของเยอรมนี เปนเมือง
ศูนยกลางทั้งดานวัฒนธรรม การเมือง สื่อ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และการทองเที่ยว 
แมเบอรลินจะเปนหนึ่งในเมืองที่ไดรับผลกระทบและความเสียหายอยางหนักในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังเคยถูกแบงเมืองเปน 2 ฝم�งดวยกําแพงเบอรลินอันโดงดัง 
แตก็สามารถฟم�นฟูเมืองและพัฒนาจนเปนกลับมาเปนเมืองที่ยิ่งใหญอันดับตนๆ ของ
โลกไดอยางรวดเร็ว  

        เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม เบอรลิน – พ็อตสดัม – พระราชวังซองซูซี– เบอรลิน – ประตูบรันเดนบูรก – เช็ค

พอยตชารลี – กําแพงเบอรลิน 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง พ็อตสดัม (Potsdam) อีก
หนึ่งหัวเมืองใหญของประเทศเยอรมนีที่อยูติดกับ
เมืองเบอรลิน และถือเปนหนึ่งในเมืองปริมณฑล
ของเมืองเบอรลินดวย เมืองพ็อตสดัมเปนเมืองหน่ึง
ที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร เพราะเคยเปนเมือง
ที่ประทับของกษัตริยปรัสเซี่ยนและจักรพรรดิแหง

เยอรมันจนถึงป 1918 โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศนสวยๆ ของทะเลสาบมากมาย 
สวนสวย รวมถึงแลนดมารกสําคัญอีกมากมาย นําทานเขาชมภายใน พระราชวังซองซู
ซี (Sanssouci Palace) พระราชวังเหลืองออนที่รายลอมไปดวยสวนขนาดใหญแหง
น้ีไดถูกสรางขึ้นในป 1745 เพ่ือเปนพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยแหงปรสัเซีย พระเจา
เฟรเดอริก เปนพระราชวังที ่ได รับการยกยองวาสวยและงดงามคลายคลึงกับ
พระราชวังแวรซายสแหงฝร่ังเศส แตมเีพียงชั้นเดียว มขีนาดเล็กกวา และดีไซนออกมา
อยางดีดวยศิลปะสไตลบารอก พระราชวังซองซูซีเปนที่ประทับของราชวงศเยอรมันมา
ตลอดจนถึงการลมสลายของราชวงศในป 1918 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
พระราชวังซองซูซีก็ไดกลายเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปจจุบัน 
นอกจากตัวพระราชวังที่งดงามมากแลว สวนกวางของพระราชวังน้ีก็เปนที่กลาวขานไม
แพกัน เปนสวนที่จัดอยางดีมีทั้ง สวนดอกไมสไตลบารอก เรือนกระจก และสวนผลไม



 

 

 

มากมายจากหลายชนิด ตกแตงดวยเสาโอเบลิสกของเทพธิดาแสนงาม ทั้งพระราชวัง
และสวนแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1990  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานกลับสู เมือง เบอรลิน (Berlin) แลวเที ่ยวชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูรก 
(Brandenburg Gate) หนึ่งในแลนดมารกสําคัญของเมืองแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอยางดีในสไตลนีโอคลาสสิค เปนอนุสาวรียขนาดใหญที่
สรางขึ้นตามคําสั่งของกษัตริยเฟรเดอริก วิลเฮลมที่ 2 แหงปรัสเซีย เพื่อเปนอนุสรณ
แหงสันติภาพ ตัวประตูนี้สรางขึ้นแทนที่ประตูเมืองเบอรลินเดิม โดยมีตนแบบมาจาก
ประตูโพรไพเลียของกรุงเอเธนส  ประกอบไปดวยเสาดอริก 12 ตน แบงเปนดานละ 6 
ตน ชองระหวางเสาสามารถเดินผานได แตประชาชนทั่วไปสามารถเดินผานไดแคชอง
ริมสุดของทั้ง 2 ดานเทานั้น และที่ดานบนจะเห็นรูปปم�นควอดริกา ที่เปนเทพีวิคตอเรีย 
เทพีแหงชัยชนะอยูบนรถมาลาก 4 ตัว ปจจุบันเปนอนุสรณที่สําคัญไมใชแคเพียงแค
เยอรมันแต รวมถึงย ุโรปดวย แลวน ําท านถ ายร ูปด านหนา อาคารไรซสทาค 
(Reichstag) ที่อยูติดกับประตูบรันเดนบูรก สรางขึ้นตั้งแตป 1884 และเปนสถานที่
ประชุมรัฐสภาจนถึงป 1933 กอนจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอยางรุนแรง ตอมาในป 
1961 ก็ไดรับการบูรณะขึ ้นใหม และเสร็จสิ ้นในป 1999 ก็ไดกลับมาเปนสถานที่
ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง  

   
จากนั้นนําทานสู  เช็คพอยตชารลี (Checkpoint Charlie) หรือจุดที ่เคยเปนจุด
ตรวจเช็คกอนจะขามกําแพงเบอรลินไปอีกฝم�ง โดยจะมีการตรวจเช็คอยางละเอียดจาก
ทหารเพื่อป�องกันไมใหมีผูหลบหนีจากเยอรมันตะวันออกไปยังฝم�งเยอรมันตะวันตก แต
หลังจากที่ไดทําลายกําแพงเบอรลินและรวมเยอรมันตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน
แลว ก็ยังคงรักษาจุดนี้เอาไว เพื่อเปนหนึ่งในสัญลักษณของการแบงแยกของเยอรมัน 
และไดกลายเปนจุดสนใจยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลก แลวนําทานสูอีกหนึ่งแลนด
มาร กของเมืองเบอรลินที ่พลาดไมได  อน ุสรณก ําแพงเบอรลิน (Berlin Wall 
Memorial) เปนอนุสรณที่สรางขึ้นในป 1998 เพื่อระลึกถึงกําแพงเบอรลินยาว 155 



 

 

 

กิโลเมตร ที่แบงแยกเบอรลินออกเปน 2 ฝم�งคือฝم�งตะวันตกและตะวันออกตั้งแตชวงป 
1961 กอนจะถูกทุบทําลายลงในป 1989 ในพื้นที่จัดแสดงนั้นจะมีแทงเหล็กตั้งเรียง
รายเปนทางยาวบนจุดที่เคยเปนกําแพงมากอน มีภาพจิตรกรรมบนผนังที่อยูโดยรอบ มี
จัดแสดงเกี่ยวกับการแบงแยกของเยอรมัน เกี่ยวกับผูท่ีเสียชีวิตในระหวางน้ัน 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่สี ่ เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร – ไลป�ซิก – ศาลาวาการเกา – โบสถเซนตโทมัส 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง เดรสเดน (Dresden) เมือง
ใหญที่อยูใกลกับชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเปน
เมืองเกาแกที่มากมายไปดวยประวัติศาสตรที่อัดแนน
อยูในตัวเมือง เพราะเดรสเดนเคยเปนเมืองหลวงของ
แควนแซกโซนี ่ในอดีต และคงสถานะนั้นอยู อยาง
ยาวนานกวา 100 ป รํ่ารวยดวยวัฒนธรรมและศิลปะ
ที่เฟم�องฟูในยุคนั้นที่ยังสามารถพบเห็นไดทั่วไปในตัว
เมือง เมืองเดรสเดนยังไดชื่อวาเปน กลองอัญมณี เพราะเปนเมืองศูนยกลางของศิลปะ
สไตลบารอคและโรโคโคอันเลื่องชื่อ นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ยานเมือง
เกา (Old Town) นําทานถายภาพดานนอก ปราสาทชวิงเงอร (Zwinger Palace) 
ปราสาทเกาแกที่สรางขึ้นครั้งแรกตั้งแตชวงศตวรรษที่ 18 กอนจะปรับปรุงเพิ่มเติม
เรื่องมาจนกลายเปนปราสาทหลังใหญดังเชนในปจจุบัน ตัวอาคารนั้นไดถูกออกแบบ
มาในสไตลบารอก เพื่อใชเปนสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล และงานแสดงศิลปะ
ตางๆ ปจจุบันปราวาทชวิงเงอรไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงทั้งศิลปะ งานฝมือ 
จัดคอนเสิรต และงานแสดงตางๆ ผานชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden Castle) 
ปราสาทหลังใหญที่เปนที่ประทับของผูครองเมืองและกษัตริยมานานกวา 400 ป จัด
ไดวาเปนหนึ่งในอาคารสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดในเดรสเดน ดวยการกอสรางที่เริ่มตน
ขึ้นตั้งแตป 1533 งดงามและอลังการดวยศิลปะสไตลบารอกและนีโอเรเนสซองส ผาน
ชม โรงโอเปราเซ็มเพอรโอเพอร (Semperoper) โรงละครขนาดใหญที่สรางขึ้นครั้ง
แรกในป 1841 แตทั้งถูกไฟไหมเผาทําลายและพังทลายลงจากการทิ้งระเบิดในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหถูกสรางขึ้นใหมหลายตอหลายครั้ง อาคารที่เห็นในปจจุบัน
เปนอาคารที่ไดรับการบูรณะขึ้นใหมในป 1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยิ่งใหญทั้ง



 

 

 

ภายในและภายนอกสมกับเปนสถานที่จัดงานแสดงระดับชาติที่มีเหลานักรองและนัก
ดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัดแสดงไมขาดสาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางตอสูเมือง ไลป�ซิก (Leipzig) หน่ึง

ในเมืองสําคัญของแควนแซกโซน่ีทางฝم�งตะวันออก
ของเยอรมนี เปนเมืองแหงการคาขายและเปลี่ยน
ที่สําคัญมาตั้งแตยุคจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
ไลป�ซิกโดดเดนในเรื ่องของการเปนศูนยกลาง
การศึกษา วัฒนธรรม และดนตรี มากมายไปดวย
พิพิธภัณฑเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ เปนเมืองที่คน
รักเสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไมไดที่จะตองมา
เยือนซักครั ้ง นําทานเขาสู ย านเมืองเกาเพื ่อชม 
ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) แลนดมารก
สําคัญของเมืองไลป�ซิกแหงน้ีตั้งอยูบนจัตุรัสมารเก็ต 
(Market Place) ตัวอาคารอายุกวา 450 ปน้ัน
ออกแบบมาอยางดีดวยศิลปะสไตลเรเนสซองส สวนหอคอยท่ีเปนจุดเดนของอาคารน้ัน
เปนสไตลบารอกที่ไดถูกตอเติมเสริมเขามาในภายหลัง ศาลาวาการแหงนี้นอกจากจะ
ถูกใชเปนสถานที่ทําการเมืองแลว หองโถงขนาดใหญดานในยังถูกใชเปนสถานที่จัด
งานเทศกาลรื่นเริง งานแตงงาน คอนเสิรต และอีกมากมาย แตปจจุบันไดเปดเปน
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรของเมืองใหนักทองเที่ยวเขาชม ในบริเวณโดยรอบนี้ยังเปน
แหลงชอปปم�งชั้นนํา มากมายดวยรานคาใหไดชมและเลือกซื้อกันอยางเต็มท่ี พรอมดวย
รานอาหารและคาเฟ�กระจายอยูโดยรอบ นําทานชม โบสถเซนตโทมัส (St. Thomas 
Church) โบสถใหญในศาสนาคริสตนิกายลูเธอรัน โบสถที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
ดวยการเปนโบสถที่นักประพันธดนตรีระดับโลก โยฮันน เซบาสเตียน บาค ไดมาทํางาน
ที่น่ีในชวงป 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถสไตลโกธิคแหงนี้ยังเคยเปนที่สอนเทศนาของ 
มารติน ลูเธอรคิง นักเทศนและนักปฎิรูปชื่อดังอีกดวย ตัวโบสถสีขาวสะอาดเดนดวย
หอคอยสูงและยอดหลังคาแหลมตามสไตลโกธิค ที่ดานนอกจะมีอนุสาวรียของ โยฮันน 
เซบาสเตียน บาค ต้ังอยูดวย 

 
 
 



 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง ออสเทอรเฟลด (Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหาง
จากเมืองไลป�ซิกออกไปไมไกล เปนสวนหน่ึงของแควนแซกโซนี-อันฮัลท   

  นําทานเขาสูท่ีพัก Atrium Hotel Amadeus หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่หา  คาโลวี วารี – ปราก 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือง คารโลวี วารี่ (Karlovy 
Vary) เมืองแหงบอนํ้าพุรอน เพราะสามารถพบ
เห็นไดมากในเมือง อุดมดวยแรธาตุชั ้นดีและมี
คุณภาพสูง ปจจุบันคารโลวี วารีกลายเปนเมืองตาก
อากาศชื่อดังและเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดใน
สาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้งเมืองในคารโลวี วารียังคงมี
สถาปตยกรรมตามอาคารตางๆ ที่สวยงามใหไดชม
กันไมตางจากในปราก รูปปم�นนักบุญ อนุสาวรียและอาคารเกาแกยังมีอยูทุกมุมเมือง 
ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกวางขวาง แตบริเวณที่ดูสวยงามไดบรรยากาศดีๆ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมบอนํ้าพุรอนขนาดใหญที่ Hot Spring 
Colonnade ซึ่งสรางใหเปนบอนํ้าพุรอนในจุดที่มี
น ํ ้าพุผุดขึ ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 
2,000 เมตร นํ้าที่ขึ ้นมาจากดินนี้จะพุงขึ ้นไปใน
อากาศสูงถึง 12 เมตร ไดปริมาณมากถึง 2,000 
ลิตรตอนาที และเปนน้ําที่ชาวคารโลวี วารีใชในการรักษาโรคมากวา 600 ปแลว แตก็
จะมีอยูหลายบอแยกยอยออกไปถึง 12 บอ แตละบอก็จะใหสรรพคุณของนํ้าแตกตาง
กัน เชน ชวยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการยอยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบ
ไหลเวียนเลือดในรางกาย และยังชวยลดอาการออนเพลียไรเรี่ยวแรงได และในบอนํ้า
เหลานี้สามารถรองดื่มกินได โดยซื้อแกวสําหรับตักชิมนํ้าจากบอนํ้าพุรอน ที่มีบริการ
จําหนายอยูที่ดานหนานั่นเอง และแกวเหลานั้นสามารถเก็บเปนของที่ระลึกไดอีกดวย 
เพราะตกแตงดวยลวดลายอยางสวยงามเปนเอกลักษณที่ดูไปแลวคลายกาน้ําน่ันเอง  
แลวนําทานเดินทางสูเมือง ปราก (Prague) เมืองที่ไดรับสมญานามวา ดินแดนแหง
ปราสาท ดินแดนแหงอารยธรรม และดินแดนแหงความงดงามของสิ่งปลูกสรางจาก



 

 

 

อดีต ปจจุบันปรากไดกลายเปนเสมือนหัวใจของยุโรป เปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีก
แหงหน่ึงของยุโรปที่ไมควรพลาดที่จะไปเยือนใหไดซักครั้ง เปนอีกหน่ึงความสุนทรียใน
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอยางปฏิเสธไมได นําทานสู Fashion Area Prague 
Outlet แหลงชอปปم�งอันดับตนๆ ของปราก ที่อัดแนนไปดวยแบรนดเนมจากทั่วโลก 
พรอมดวยสวนลดมากมายจากรานคาที่สูงสุดถึง 70 เปอรเซ็นต ใหทานไดชอปปم�งและ
อัพเดทเทรนดแฟชั่นใหมๆ จากชอปมากกวา 100 รานจาก 200 กวาแบรนด ไมวาจะ
เ ป  น  Asics, Armani,  Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus 
Optik, Guess, Puma และอีกมากมาย 

เย็น **อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง** 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่หก  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารลส – สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสน
โรแมนติกที่ไมวาใครมาก็ตองหลงรัก ถายภาพ
กับดานหนา ปราสาทปราก (Prague Castle) 
เพื่อชมสิ่งกอสรางที่เปนแลนดมารกสําคัญของ
เมือง ปราสาทหลังน้ีสรางตั้งแตป 885 ใหญและ
อลังการมาก ปจจุบันใชเปนสถานที่ทํางานของ
ประธานาธิบด ีของสาธารณรัฐเช ็กและเปน
พิพิธภัณฑจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
ถ ายร ูปด านหนา มหาวิหารเซนตไวตัส (St. 
Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกที ่ถ ือไดวาใหญที ่ส ุดและ
สําคัญที่สุดของประเทศ จุดเดนคือหอคอยหลักที่
สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูที่ดานหนาก็สูง

ถึง 82 เมตร นําทานชม สะพานชารลส (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่
พรากไมได สะพานแหง น้ีโดดเดนดวยรูปปم�นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน 
และเปนสิ่งกอสรางชิ้นสําคัญที่ชี้ใหคนยุคปจจุบันเห็นไดถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ
จักรพรรดิชารลสที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะไดเห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร 
(Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหนาที่บอกเวลาใหกับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกา



 

 

 

ดาราศาสตรถูกสรางขึ้นในป 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสี
ฟ�ายังมีรูปปم�นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร 
แสดงเดือนปจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปم�น 12 
สาวกของพระเยซูคริสตที่พากันเดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 140 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 376  

(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 
 

****************************************** 
 
อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

วันเดินทาง ราคา 

มิถุนายน 13 – 19 มิ.ย. 62 

35,900 
 

สิงหาคม 8 – 14 ส.ค. 62 

กันยายน 11 – 17 ก.ย. 62 

ตุลาคม 8 – 14 ต.ค. 62 
12 – 18 ต.ค. 62 



 

 

 

อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา

หรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน) 
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/
ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ (1) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ (2) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 



 

 

 

เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปน
สีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่
ผู อื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที ่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที ่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  



 

 

 

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการ
สุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที ่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื�นวซี่า ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานที�ทํางาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทํางาน.................................................  

การเดนิทางในครั �งนี�ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ�วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 


