
 

รหัสทัวร HUG1902654 

ทัวรเยอรมัน 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) พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 
วันที่สอง ดูไบ  - ฮัมบูรก – ศาลาวาการเมือง – เบอรลิน 
01.35 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

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

EK59 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินฮัมบูรก (Hamburg Airport) ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง ฮัมบูรก (Hamburg) เมือง
ใหญอันดับสองของประเทศเยอรมนี เปนเมืองใหญที่สําคัญมาตั้งแตโบราณ เพราะ
เปนหน่ึงในเมืองทาที่สําคัญและมีทาเรือที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป และดวยการ
ที่เปนเมืองทานั้นทําใหแตละวันมีการไหลเวียนของสินคาและเงินจํานวนมหาศาล 
จึงไดขึ้นแทนเปนเมืองศูนยกลางการขนสงและเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของเยอรมัน 
นอกจากนี ้ยังเปนเมืองทองเที ่ยวที ่สําคัญเพราะมากดวยสถานที ่ส ําคัญทาง
ประวัติศาสตรและเมืองสวยๆ จากยุคกลางที่ไดรับ
การอนุรักษเอาไวอยางดี นําทานเที ่ยวชมเมือง
ฮัมบ ูร ก สู  จัต ุรัสกลางเม ืองรัทเฮาส มารค 
(Rathausmarkt) ที่ตั้งอยูในเขตเมืองเกา จัตุรัส
แหงนี้เปนศูนยกลางเมืองมาตั้งแตป 1842 หลัง
เหตุไฟไหมครั้งใหญ กอสรางขึ้นโดยมีตนแบบมาจากจัตุรัสซาน มารโค เมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี จัตุรัสแหงนี้รายลอมไปดวยแหลงชอปปم�งชั้นเยี่ยม และที่ลานนั้นยัง
เปนสถานที่จัดงานเทศกาลสําคัญๆ ตลอดปดวย จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้ก็ตองยก
ให ศาลาวาการเมืองฮัมบูรก (Hamburg City Hall) อาคารขนาดใหญและ
ออกแบบมาอยางประณีดวยสถาปตยกรรมสไตลนีโอเรเนสซองสแหงนี้ไดถูกสราง
ขึ้นเมืองป 1886 เพ่ือแทนท่ีศาลาวาการหลังเกาท่ีเสียหายจากไฟไหม โดยใชงบใน
การสรางสูงถึง 80 ลานยูโร หรือกวา 2,800 ลานบาทเลยทีเดียว ภายในนั้นมี



 

หองมากถึง 647 หอง โดดเดนดวยหอคอยสูง 112 เมตร ทั ้งดานในและดาน
นอกนั้นตกแตงอยางประณีตงดงามสมกับเปนแลนดมารกของเมืองฮัมบูรกที่เมื่อ
มาถึงตองไมพลาดชมและถายรูปเปนที่ระลึก  

 จาก นั ้ นน ํ าท  าน เดิ นทางต  อส ู  เม ื อง  เบอร ลิ น  (Berlin)  เม ื องทางฝم� ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีที่ครอบตําแหนงทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด
ของเยอรมนี เปนเมืองศูนยกลางทั ้งดานวัฒนธรรม การเมือง สื ่อ เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร และการทองเที่ยว แมเบอรลินจะเปนหนึ่งในเมืองที่ไดรับผลกระทบ
และความเสียหายอยางหนักในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังเคยถูกแบงเมือง
เปน 2 ฝم�งดวยกําแพงเบอรลินอันโดงดัง แตก็สามารถฟم�นฟูเมืองและพัฒนาจนเปน
กลับมาเปนเมืองที่ยิ่งใหญอันดับตนๆ ของโลกไดอยางรวดเร็ว  

        เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสู ท ี่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับ

เดียวกัน 
วันที่สาม เบอรลิน – พ็อตสดัม – พระราชวังซองซูซี– เบอรลิน – ประตูบรันเดนบูรก – 

เช็คพอยตชารลี – กําแพงเบอรลิน 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง พ็อตสดัม (Potsdam) 
อีกหนึ่งหัวเมืองใหญของประเทศเยอรมนีที่อยู
ติดกับเมืองเบอรลิน และถือเปนหนึ่งในเมือง
ปริมณฑลของเมืองเบอรลินดวย เมืองพ็อตส
ดั ม เ ป  น เ ม ื อ ง ห น ึ ่ ง ท ี ่ ส ํ า คั ญ ท า ง ด  า น

ประวัติศาสตร เพราะเคยเปนเมืองที่ประทับของกษัตริยปรัสเซี่ยนและจักรพรรดิ
แหงเยอรมันจนถึงป 1918 โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศนสวยๆ ของทะเลสาบ
มากมาย สวนสวย รวมถึงแลนดมารกสําคัญอีกมากมาย นําทานเขาชมภายใน 
พระราชวังซองซูซี (Sanssouci Palace) พระราชวังเหลืองออนที่รายลอมไป
ดวยสวนขนาดใหญแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นในป 1745 เพื่อเปนพระราชวังฤดูรอนของ
กษัตริยแหงปรัสเซีย พระเจาเฟรเดอริก เปนพระราชวังที่ไดรับการยกยองวาสวย
และงดงามคลายคลึงกับพระราชวังแวรซายสแหงฝรั่งเศส แตมีเพียงชั้นเดียว มี



 

ขนาดเล็กกวา และดีไซนออกมาอยางดีดวยศิลปะสไตลบารอก พระราชวังซองซูซี
เปนที่ประทับของราชวงศเยอรมันมาตลอดจนถึงการลมสลายของราชวงศในป 
1918 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังซองซูซีก็ไดกลายเปนหนึ่งใน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปจจุบัน นอกจากตัวพระราชวังที่งดงามมาก
แลว สวนกวางของพระราชวังน้ีก็เปนที่กลาวขานไมแพกัน เปนสวนที่จัดอยางดีมีท้ัง 
สวนดอกไมสไตลบารอก เรือนกระจก และสวนผลไมมากมายจากหลายชนิด 
ตกแตงดวยเสาโอเบลิสกของเทพธิดาแสนงาม ทั้งพระราชวังและสวนแหงนี้ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1990  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานกลับสูเมือง เบอรลิน (Berlin) แลวเที่ยวชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูรก 
(Brandenburg Gate) หนึ่งในแลนดมารกสําคัญของเมืองแหงนี้ไดถูกสรางขึ้น
ในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอยางดีในสไตลนีโอคลาสสิค เปนอนุสาวรียขนาด
ใหญที่สรางขึ้นตามคําส่ังของกษัตริยเฟรเดอริก วิลเฮลมที่ 2 แหงปรัสเซีย เพ่ือเปน
อนุสรณแหงสันติภาพ ตัวประตูนี ้สรางขึ้นแทนที่ประตูเมืองเบอรลินเดิม โดยมี
ตนแบบมาจากประตูโพรไพเลียของกรุงเอเธนส  ประกอบไปดวยเสาดอริก 12 ตน 
แบงเปนดานละ 6 ตน ชองระหวางเสาสามารถเดินผานได แตประชาชนทั่วไป
สามารถเดินผานไดแคชองริมสุดของท้ัง 2 ดานเทาน้ัน และที่ดานบนจะเห็นรูปปم�นค
วอดริกา ที่เปนเทพีวิคตอเรีย เทพีแหงชัยชนะอยูบนรถมาลาก 4 ตัว ปจจุบันเปน
อนุสรณที่สําคัญไมใชแคเพียงแคเยอรมันแตรวมถึงยุโรปดวย แลวนําทานถายรูป
ดานหนา อาคารไรซสทาค (Reichstag) ที่อยูติดกับประตูบรันเดนบูรก สรางขึ้น
ตั้งแตป 1884 และเปนสถานที่ประชุมรัฐสภาจนถึงป 1933 กอนจะถูกวางเพลิง
จนเสียหายอยางรุนแรง ตอมาในป 1961 ก็ไดรับการบูรณะขึ้นใหม และเสร็จสิ้นใน
ป 1999 ก็ไดกลับมาเปนสถานที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง  

   



 

จากน้ันนําทานสู เช็คพอยตชารลี (Checkpoint Charlie) หรือจุดที่เคยเปนจุด
ตรวจเช็คกอนจะขามกําแพงเบอรลินไปอีกฝم�ง โดยจะมีการตรวจเช็คอยางละเอียด
จากทหารเพื่อป�องกันไมใหมีผู หลบหนีจากเยอรมันตะวันออกไปยังฝم�งเยอรมัน
ตะวันตก แตหลังจากที่ไดทําลายกําแพงเบอรลินและรวมเยอรมันตะวันตกและ
ตะวันออกเขาดวยกันแลว ก็ยังคงรักษาจุดนี้เอาไว เพื่อเปนหนึ่งในสัญลักษณของ
การแบงแยกของเยอรมัน และไดกลายเปนจุดสนใจยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่ว
โลก แลวนําทานสูอีกหนึ่งแลนดมารกของเมืองเบอรลินที่พลาดไมได อนุสรณ
กําแพงเบอรลิน (Berlin Wall Memorial) เปนอนุสรณที่สรางขึ้นในป 1998 
เพื่อระลึกถึงกําแพงเบอรลินยาว 155 กิโลเมตร ที่แบงแยกเบอรลินออกเปน 2 ฝم�ง
คือฝ งตะวันตกและตะวันออกตั�م ้งแตชวงป 1961 กอนจะถูกทุบทําลายลงในป 
1989 ในพื้นที่จัดแสดงนั้นจะมีแทงเหล็กตั้งเรียงรายเปนทางยาวบนจุดที่เคยเปน
กําแพงมากอน มีภาพจิตรกรรมบนผนังที ่อยู โดยรอบ มีจัดแสดงเกี ่ยวกับการ
แบงแยกของเยอรมัน เกี่ยวกับผูท่ีเสียชีวิตในระหวางน้ัน 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี่  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�องฟูในยุคนั้นที่ยังสามารถพบเห็นไดทั่วไปในตัวเมือง เมืองเดรสเดนยังไดชื่อ
วาเปน กลองอัญมณี เพราะเปนเมืองศูนยกลางของศิลปะสไตลบารอคและโรโคโค
อันเลื่องชื่อ นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ยานเมืองเกา (Old Town) 
นําทานถายภาพดานนอก ปราสาทชวิงเงอร (Zwinger Palace) ปราสาท
เกาแกที่สรางขึ้นครั้งแรกตั้งแตชวงศตวรรษที่ 18 กอนจะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องมา



 

จนกลายเปนปราสาทหลังใหญดังเชนในปจจุบัน ตัวอาคารนั้นไดถูกออกแบบมาใน
สไตลบารอก เพื่อใชเปนสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล และงานแสดงศิลปะ
ตางๆ ปจจุบันปราวาทชวิงเงอรไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงทั้งศิลปะ งาน
ฝมือ จัดคอนเสิรต และงานแสดงตางๆ ผานชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden 
Castle) ปราสาทหลังใหญที่เปนที่ประทับของผูครองเมืองและกษัตริยมานาน
กวา 400 ป จัดไดวาเปนหนึ่งในอาคารสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดในเดรสเดน ดวย
การกอสรางที่เริ่มตนขึ้นตั้งแตป 1533 งดงามและอลังการดวยศิลปะสไตลบารอก
และนีโอเรเนสซองส ผานชม โรงโอเปราเซ็มเพอรโอเพอร (Semperoper) โรง
ละครขนาดใหญที่สรางขึ้นครั้งแรกในป 1841 แตทั้งถูกไฟไหมเผาทําลายและ
พังทลายลงจากการทิ้งระเบิดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหถูกสรางขึ้นใหม
หลายตอหลายครั้ง อาคารที่เห็นในปจจุบันเปนอาคารที่ไดรับการบูรณะขึ้นใหมใน
ป 1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยิ่งใหญทั้งภายในและภายนอกสมกับเปนสถานที่
จัดงานแสดงระดับชาติที่มีเหลานักรองและนักดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัด
แสดงไมขาดสาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางตอสู เมือง ไลป�ซิก (Leipzig) 

หนึ ่งในเมืองสําคัญของแควนแซกโซนี ่ทางฝم�ง
ตะวันออกของเยอรมนี เปนเมืองแหงการคาขาย
และเปลี่ยนที่สําคัญมาตั้งแตยุคจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ ์สิทธิ ์ ไลป�ซิกโดดเดนในเรื ่องของการเปน
ศูนยกลางการศึกษา วัฒนธรรม และดนตรี มากมาย
ไปดวยพิพิธภัณฑเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ เปนเมือง
ที่คนรักเสียงดนตรแีละบทกลอนพลาดไมไดที่จะตอง
มาเยือนซักครั้ง นําทานเขาสูยานเมืองเกาเพื่อชม 
ศาลาวาการเกา (Old Town Hall) แลนดมารก
สําคัญของเมืองไลป�ซิกแหงนี้ตั้งอยูบนจัตุรัสมารเก็ต 
(Market Place) ตัวอาคารอายุกวา 450 ปนั้นออกแบบมาอยางดีดวยศิลปะ
สไตลเรเนสซองส สวนหอคอยที่เปนจุดเดนของอาคารนั้นเปนสไตลบารอกที่ไดถูก



 

ตอเติมเสริมเขามาในภายหลัง ศาลาวาการแหงนี้นอกจากจะถูกใชเปนสถานที่ทํา
การเมืองแลว หองโถงขนาดใหญดานในยังถูกใชเปนสถานที่จัดงานเทศกาลรื่นเริง 
งานแตงงาน คอนเสิร ต และอีกมากมาย แตป จจ ุบันไดเปดเปนพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรของเมืองใหนักทองเที่ยวเขาชม ในบริเวณโดยรอบนี้ยังเปนแหลงช
อปปم�งชั้นนํา มากมายดวยรานคาใหไดชมและเลือกซื้อกันอยางเต็มที่ พรอมดวย
รานอาหารและคาเฟ�กระจายอยู โดยรอบ นําทานชม โบสถเซนตโทมัส (St. 
Thomas Church) โบสถใหญในศาสนาคริสตนิกายลูเธอรัน โบสถที่มีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลกดวยการเปนโบสถที ่นักประพันธดนตรีระดับโลก โยฮันน เซบา
สเตียน บาค ไดมาทํางานที่น่ีในชวงป 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถสไตลโกธิคแหงน้ี
ยังเคยเปนที่สอนเทศนาของ มารติน ลูเธอรคิง นักเทศนและนักปฎิรูปชื่อดังอีกดวย 
ตัวโบสถสีขาวสะอาดเดนดวยหอคอยสูงและยอดหลังคาแหลมตามสไตลโกธิค ที่
ดานนอกจะมีอนุสาวรียของ โยฮันน เซบาสเตียน บาค ต้ังอยูดวย 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง ออสเทอรเฟลด (Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู
หางจากเมืองไลป�ซิกออกไปไมไกล เปนสวนหน่ึงของแควนแซกโซนี-อันฮัลท   

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

นําทานเดินทางสู ประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือง คารโลวี วารี่ 
(Karlovy Vary) เมืองแหงบอนํ ้าพุรอน เพราะ
สามารถพบเห็นไดมากในเมือง อุดมดวยแรธาตุชั้น
ดีและมีคุณภาพสูง ปจจุบันคารโลวี วารีกลายเปน
เมืองตากอากาศชื่อดังและเปนเมืองแหงสปาที่ใหญ
ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้งเมืองในคารโลวี วารี
ยังคงมีสถาปตยกรรมตามอาคารตางๆ ที่สวยงามใหไดชมกันไมตางจากในปราก 
รูปปم�นนักบุญ อนุสาวรียและอาคารเกาแกยังมีอยูทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มี
ถนนกวางขวาง แตบริเวณที่ดูสวยงามไดบรรยากาศดีๆ  



 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมบอนํ้าพุรอนขนาดใหญที่ Hot Spring 
Colonnade ซึ่งสรางใหเปนบอนํ้าพุรอนในจุดที่มี
น ํ ้าพุผุดขึ ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 
2,000 เมตร นํ้าที่ขึ ้นมาจากดินนี้จะพุงขึ ้นไปใน
อากาศสูงถึง 12 เมตร ไดปริมาณมากถึง 2,000 
ลิตรตอนาที และเปนนํ้าที่ชาวคารโลวี วารีใชในการรักษาโรคมากวา 600 ปแลว 
แตก็จะมีอยูหลายบอแยกยอยออกไปถึง 12 บอ แตละบอก็จะใหสรรพคุณของนํ้า
แตกตางกัน เชน ชวยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการยอยอาหาร โรคเบาหวาน โรค
เกี ่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในรางกาย และยังชวยลดอาการออนเพลียไร
เรี่ยวแรงได และในบอนํ้าเหลานี้สามารถรองดื่มกินได โดยซื้อแกวสําหรับตักชิมนํ้า
จากบอน้ําพุรอน ที่มีบริการจําหนายอยูท่ีดานหนาน่ันเอง และแกวเหลาน้ันสามารถ
เก็บเปนของที ่ระลึกไดอีกดวย เพราะตกแตงดวยลวดลายอยางสวยงามเปน
เอกลักษณที่ดูไปแลวคลายกาน้ําน่ันเอง  
แลวนําทานเดินทางสูเมือง ปราก (Prague) เมืองที่ไดรับสมญานามวา ดินแดน
แหงปราสาท ดินแดนแหงอารยธรรม และดินแดนแหงความงดงามของสิ่งปลูก
สรางจากอดีต ปจจุบันปรากไดกลายเปนเสมือนหัวใจของยุโรป เปนเมืองทองเที่ยว
ยอดนิยมอีกแหงหน่ึงของยุโรปที่ไมควรพลาดที่จะไปเยือนใหไดซักครั้ง เปนอีกหน่ึง
ความสุนทรียในการทองเที ่ยวของนักทองเที ่ยวอยางปฏิเสธไมได นําทานสู 
Fashion Area Prague Outlet แหลงชอปปم�งอันดับตนๆ ของปราก ที ่อัด
แนนไปดวยแบรนดเนมจากทั่วโลก พรอมดวยสวนลดมากมายจากรานคาที่สูงสุด
ถึง 70 เปอรเซ็นต ใหทานไดชอปปم�งและอัพเดทเทรนดแฟชั่นใหมๆ จากชอป
มากกว า 100 ร านจาก 200 กว าแบรนด  ไม ว าจะเป น Asics, Armani,  
Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, Puma 
และอีกมากมาย 

เย็น **อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง** 
  นําทานเขาสูที่พัก Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน  
 
 



 

วันที่หก  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารลส – สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท านเท ี ่ยวชมเม ือง ปราก (Prague) 
เมืองแสนโรแมนติกที่ไมวาใครมาก็ตองหลง
รัก ถายภาพกับดานหนา ปราสาทปราก 
(Prague Castle) เพ่ือชมส่ิงกอสรางที่เปน
แลนดมารกสําคัญของเมือง ปราสาทหลังน้ี
สรางตั ้งแตป 885 ใหญและอลังการมาก 
ป  จ จ ุ บั น ใ ช  เ ป  น ส ถ า น ท ี ่ ท ํ า ง า น ข อ ง
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเปน
พิพิธภัณฑจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตไวตัส 
(St. Vitus Cathedral) มหาวิ หารของ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่ถือไดวาใหญที่สุดและสําคัญที่สุดของประเทศ 
จุดเดนคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูที ่ดานหนาก็สูงถึง 82 
เมตร นําทานชม สะพานชารลส (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่
พรากไมได สะพานแหง นี ้โดดเดนดวยรูปปم�นนักบุญเรียงตลอดความยาวของ
สะพาน และเปนสิ่งกอสรางชิ้นสําคัญที่ชี้ใหคนยุคปจจุบันเห็นไดถึงความรุงเรืองใน
ยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที ่ 4 และที ่ใจกลางเมืองปรากเราจะไดเห็น หอ
นาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซึ ่งคอยทําหนาที ่บอกเวลาใหกับ
ชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางขึ้นในป 1410 นอกจากเข็ม
นาฬิกาที่คอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟ�ายังมีรูปปم�นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง
การโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบ
ชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซูคริสตที่พากัน
เดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 



 

15.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK376 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 

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

วันเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 8 – 14 ส.ค. 62 

35,900 
 

กันยายน 11 – 17 ก.ย. 62 

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

พฤศจิกายน 7-13 / 21-27 พ.ย. 62 

ธันวาคม 4-10 ธ.ค. 62 
New Year 

2020 27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63 45,900 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 



 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/

ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 



 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 



 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

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

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ใน
กรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็น
วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อ



 

แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู
เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู  (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

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

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

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรอง
ขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่
ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 



 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท.....................................................  
เบอรมือถือ........................................................................ 
E-Mail................................................................................................................................... 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขที่พาสปอรต...................................................  
วันหมดอายุ...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ชื่อผูออกคาใชจาย ..............................................................................................  



 

ความสัมพันธ .................... 
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
 
 
 
 
 
 


