
 
 

เยอรมนี เช็ค 7 วัน 4 คืน 
ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน พ็อตส์ดัม พระราชวังซองซูซี เดรสเดน ไลป์ซิก ปราก คาโลวี วารี 

 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส้ (EK) พบเจ้าหน้าที่ท าการเช็คอิน

ต๋ัว 
วันที่สอง ดูไบ  - ฮัมบูร์ก – ศาลาว์าการเมือง – เบอร์ลิน 
01.35 น.       ออกเดินทางสู้ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส้ โดยสายการบินเอมิเรตส้ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส้  
08.55 น. ออกเดินทางสู้เมืองฮัมบูร้ก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส้ เที่ยวบินที่ EK59 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1825 



13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินฮัมบูร์ก (Hamburg Airport) ผ้านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง
จุดหมายแรกที่เมือง ฮัมบูร์ก (Hamburg) เมืองใหญ้อันดับสองของประเทศเยอรมนี เป้นเมืองใหญ้ที่ส าคัญมา
ตั้งแต้โบราณ เพราะเป้นหนึ่งในเมืองท้าที่ส าคัญและมีท้าเรือที่ใหญ้เป้นอันดับสามในยุโรป และด้วยการที่เป้น
เมืองท้านั้นท าให้แต้ละวันมีการไหลเวียนของสินค้าและเงินจ านวนมหาศาล จึงได้ขึ้นแท้นเป้นเมืองศูนย้กลางการ
ขนส้งและเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของเยอรมัน นอกจากนี้ยังเป้นเมืองท้องเที่ยวที่ส าคัญเพราะมากด้วยสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร้และเมืองสวยๆ จากยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ้เอาไว้อย้างดี น าท้านเที่ยวชมเมืองฮัมบูร้ก สู้ 
จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค (Rathausmarkt) ที่ตั้งอยู้ในเขตเมืองเก้า จัตุรัสแห้งนี้เป้นศูนย้กลางเมืองมา
ตั้งแต้ป้ 1842 หลังเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ้ ก้อสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากจัตุรัสซาน มาร้โค เมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี จัตุรัสแห้งนี้รายล้อมไปด้วยแหล้งช้อปป้้งชั้นเยี่ยม และท่ีลาน
นั้นยังเป้นสถานที่จัดงานเทศกาลส าคัญๆ ตลอดป้ด้วย จุดเด้นของ
จัตุรัสแห้งนี้ก็ต้องยกให้ ศาลาว์าการเมืองฮัมบูร์ก (Hamburg 
City Hall) อาคารขนาดใหญ้และออกแบบมาอย้างประณีด้วย
สถาป้ตยกรรมสไตล้นีโอเรเนสซองส้แห้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมืองป้ 
1886 เพ่ือแทนที่ศาลาว้าการหลังเก้าที่เสียหายจากไฟไหม้ โดยใช้
งบในการสร้างสูงถึง 80 ล้านยูโร หรือกว้า 2,800 ล้านบาทเลย
ทีเดียว ภายในนั้นมีห้องมากถึง 647 ห้อง โดดเด้นด้วยหอคอยสูง 112 เมตร ทั้งด้านในและด้านนอกนั้นตกแต้ง
อย้างประณีตงดงามสมกับเป้นแลนด้มาร้กของเมืองฮัมบูร้กท่ีเมื่อมาถึงต้องไม้พลาดชมและถ้ายรูปเป้นที่ระลึก  

 จากนั้นน าท้านเดินทางต้อสู้เมือง เบอร์ลิน (Berlin) เมืองทางฝ้้งตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีที่ครอบ
ต าแหน้งทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญ้ที่สุดของเยอรมนี เป้นเมืองศูนย้กลางทั้งด้านวัฒนธรรม การเมือง สื่อ 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร้ และการท้องเที่ยว แม้เบอร้ลินจะเป้นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
อย้างหนักในช้วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังเคยถูกแบ้งเมืองเป้น 2 ฝ้้งด้วยก าแพงเบอร้ลินอันโด้งดัง แต้ก็
สามารถฟ้้นฟูเมืองและพัฒนาจนเป้นกลับมาเป้นเมืองที่ยิ่งใหญ้อันดับต้นๆ ของโลกได้อย้างรวดเร็ว  

        เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  น าท์านเข์าสู์ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม เบอร์ลิน – พ็อตส์ดัม – พระราชวังซองซูซี– เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชาร์ลี – ก าแพง

เบอร์ลิน 
เช์า        บริการอาหารเช์า ณ ห์องอาหารของโรงแรม 

น าท้านเดินทางสู้เมือง พ็อตส์ดัม (Potsdam) อีกหนึ่งหัวเมือง
ใหญ้ของประเทศเยอรมนีที่อยู้ติดกับเมืองเบอร้ลิน และถือเป้นหนึ่ง
ในเมืองปริมณฑลของเมืองเบอร้ลินด้วย เมืองพ็อตส้ดัมเป้นเมือง
หนึ่งที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร้ เพราะเคยเป้นเมืองที่ประทับ
ของกษัตริย้ปรัสเซี่ยนและจักรพรรดิแห้งเยอรมันจนถึงป้ 1918 
โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศน้สวยๆ ของทะเลสาบมากมาย สวน

สวย รวมถึงแลนด้มาร้กส าคัญอีกมากมาย น าท้านเข้าชมภายใน พระราชวังซองซูซี (Sanssouci Palace) 
พระราชวังเหลืองอ้อนที่รายล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ้แห้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในป้ 1745 เพ่ือเป้นพระราชวังฤดูร้อน



ของกษัตริย้แห้งปรัสเซีย พระเจ้าเฟรเดอริก เป้นพระราชวังที่ได้รับการยกย้องว้าสวยและงดงามคล้ายคลึงกับ
พระราชวังแวร้ซายส้แห้งฝรั่งเศส แต้มีเพียงชั้นเดียว มีขนาดเล็กกว้า และดีไซน้ออกมาอย้างดีด้วยศิลปะสไตล้บา
รอก พระราชวังซองซูซีเป้นที่ประทับของราชวงศ้เยอรมันมาตลอดจนถึงการล้มสลายของราชวงศ้ในป้ 1918 และ
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังซองซูซีก็ได้กลายเป้นหนึ่งในสถานที่ท้องเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงป้จจุบัน 
นอกจากตัวพระราชวังที่งดงามมากแล้ว สวนกว้างของพระราชวังนี้ก็เป้นที่กล้าวขานไม้แพ้กัน เป้นสวนที่จัดอย้าง
ดีมีทั้ง สวนดอกไม้สไตล้บารอก เรือนกระจก และสวนผลไม้มากมายจากหลายชนิด ตกแต้งด้วยเสาโอเบลิสก้ของ
เทพธิดาแสนงาม ทั้งพระราชวังและสวนแห้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป้นมรดกโลกโดยองค้การยูเนสโกในป้ 1990  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท้านกลับสู้เมือง เบอร์ลิน (Berlin) แล้วเที่ยวชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูร์ก (Brandenburg Gate) หนึ่ง
ในแลนด้มาร้กส าคัญของเมืองแห้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอย้างดีในสไตล้นีโอคลาสสิค เป้น
อนุสาวรีย้ขนาดใหญ้ที่สร้างขึ้นตามค าสั่งของกษัตริย้เฟรเดอริก วิลเฮล้มที่ 2 แห้งปรัสเซีย เพ่ือเป้นอนุสรณ้แห้ง
สันติภาพ ตัวประตูนี้สร้างขึ้นแทนที่ประตูเมืองเบอร้ลินเดิม โดยมีต้นแบบมาจากประตูโพรไพเลียของกรุงเอเธนส้  
ประกอบไปด้วยเสาดอริก 12 ต้น แบ้งเป้นด้านละ 6 ต้น ช้องระหว้างเสาสามารถเดินผ้านได้ แต้ประชาชนทั่วไป
สามารถเดินผ้านได้แค้ช้องริมสุดของทั้ง 2 ด้านเท้านั้น และท่ีด้านบนจะเห็นรูปป้้นควอดริก้า ที่เป้นเทพีวิคตอเรีย 
เทพีแห้งชัยชนะอยู้บนรถม้าลาก 4 ตัว ป้จจุบันเป้นอนุสรณ้ที่ส าคัญไม้ใช้แค้เพียงแค้เยอรมันแต้รวมถึงยุโรปด้วย 
แล้วน าท้านถ้ายรูปด้านหน้า อาคารไรซส์ทาค (Reichstag) ที่อยู้ติดกับประตูบรันเดนบูร้ก สร้างขึ้นตั้งแต้ป้ 
1884 และเป้นสถานที่ประชุมรัฐสภาจนถึงป้ 1933 ก้อนจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอย้างรุนแรง ต้อมาในป้ 1961 
ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม้ และเสร็จสิ้นในป้ 1999 ก็ได้กลับมาเป้นสถานที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง  

   
จากนั้นน าท้านสู้ เช็คพอยต์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) หรือจุดที่เคยเป้นจุดตรวจเช็คก้อนจะข้ามก าแพง
เบอร้ลินไปอีกฝ้้ง โดยจะมีการตรวจเช็คอย้างละเอียดจากทหารเพ่ือป้องกันไม้ให้มีผู้หลบหนีจากเยอรมัน
ตะวันออกไปยังฝ้้งเยอรมันตะวันตก แต้หลังจากที่ได้ท าลายก าแพงเบอร้ลินและรวมเยอรมันตะวันตกและ
ตะวันออกเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังคงรักษาจุดนี้เอาไว้ เพ่ือเป้นหนึ่งในสัญลักษณ้ของการแบ้งแยกของเยอรมัน และ
ได้กลายเป้นจุดสนใจยอดนิยมของนักท้องเที่ยวทั่วโลก แล้วน าท้านสู้อีกหนึ่งแลนด้มาร้กของเมืองเบอร้ลินที่พลาด
ไม้ได้ อนุสรณ์ก าแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) เป้นอนุสรณ้ที่สร้างขึ้นในป้ 1998 เพ่ือระลึกถึง
ก าแพงเบอร้ลินยาว 155 กิโลเมตร ที่แบ้งแยกเบอร้ลินออกเป้น 2 ฝ้้งคือฝ้้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต้ช้วงป้ 
1961 ก้อนจะถูกทุบท าลายลงในป้ 1989 ในพ้ืนที่จัดแสดงนั้นจะมีแท้งเหล็กตั้งเรียงรายเป้นทางยาวบนจุดที่เคย
เป้นก าแพงมาก้อน มีภาพจิตรกรรมบนผนังที่อยู้โดยรอบ มีจัดแสดงเกี่ยวกับการแบ้งแยกของเยอรมัน เกี่ยวกับผู้
ที่เสียชีวิตในระหว้างนั้น 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  น าท์านเข์าสู์ที่พัก Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน  



วันที่สี ่  เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร์ – ไลป์ซิก – ศาลาว์าการเก์า – โบสถ์เซนต์โทมัส 
เช์า         รับประทานอาหารเช์า ณ ห์องอาหารของโรงแรม 

น าท้านเดินทางสู้เมือง เดรสเดน (Dresden) เมืองใหญ้ที่อยู้ใกล้กับ
ชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเป้นเมืองเก้าแก้ที่มากมายไปด้วย
ประวัติศาสตร้ที่อัดแน้นอยู้ในตัวเมือง เพราะเดรสเดนเคยเป้นเมือง
หลวงของแคว้นแซกโซนี่ในอดีต และคงสถานะนั้นอยู้อย้างยาวนาน
กว้า 100 ป้ ร่ ารวยด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่เฟ้้องฟูในยุคนั้นที่ ยัง
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตัวเมือง เมืองเดรสเดนยังได้ชื่อว้าเป้น 
กล้องอัญมณี เพราะเป้นเมืองศูนย้กลางของศิลปะสไตล้บารอคและโร
โคโคอันเลื่องชื่อ น าท้านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ย์านเมืองเก์า (Old Town) น าท้านถ้ายภาพด้านนอก 
ปราสาทชวิงเงอร์ (Zwinger Palace) ปราสาทเก้าแก้ที่สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต้ช้วงศตวรรษที่ 18 ก้อนจะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องมาจนกลายเป้นปราสาทหลังใหญ้ดังเช้นในป้จจุบัน ตัวอาคารนั้นได้ถูกออกแบบมาในสไตล้
บารอก เพ่ือใช้เป้นสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล และงานแสดงศิลปะต้างๆ ป้จจุบันปราวาทชวิ งเงอร้ได้
กลายมาเป้นพิพิธภัณฑ้ที่จัดแสดงทั้งศิลปะ งานฝ้มือ จัดคอนเสิร้ต และงานแสดงต้างๆ ผ้านชม ปราสาทเดรส
เดน (Dresden Castle) ปราสาทหลังใหญ้ที่เป้นที่ประทับของผู้ครองเมืองและกษัตริย้มานานกว้า 400 ป้ จัด
ได้ว้าเป้นหนึ่งในอาคารสิ่งก้อสร้างที่เก้าแก้ที่สุดในเดรสเดน ด้วยการก้อสร้างที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต้ป้ 1533 งดงาม
และอลังการด้วยศิลปะสไตล้บารอกและนีโอเรเนสซองส้ ผ้านชม โรงโอเปร์าเซ็มเพอร์โอเพอร์ (Semperoper) 
โรงละครขนาดใหญ้ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในป้ 1841 แต้ทั้งถูกไฟไหม้เผาท าลายและพังทลายลงจากการทิ้งระเบิด
ในช้วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้ถูกสร้างขึ้นใหม้หลายต้อหลายครั้ง อาคารที่เห็นในป้จจุบันเป้นอาคารที่ได้รับ
การบูรณะขึ้นใหม้ในป้ 1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยิ่งใหญ้ทั้งภายในและภายนอกสมกับเป้นสถานที่จัดงาน
แสดงระดับชาติที่มีเหล้านักร้องและนักดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัดแสดงไม้ขาดสาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท้านเดินทางต้อสู้เมือง ไลป์ซิก (Leipzig) หนึ่งในเมืองส าคัญ

ของแคว้นแซกโซนี่ทางฝ้้งตะวันออกของเยอรมนี เป้นเมืองแห้ง
การค้าขายและเปลี่ยนที่ส าคัญมาตั้งแต้ยุคจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ไลป้ซิกโดดเด้นในเรื่องของการเป้นศูนย้กลางการศึกษา 
วัฒนธรรม และดนตรี มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ้เกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะ เป้นเมืองที่คนรักเสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไม้ได้
ที่จะต้องมาเยือนซักครั้ง น าท้านเข้าสู้ย้านเมืองเก้าเพ่ือชม ศาลาว์า
การเก์า (Old Town Hall) แลนด้มาร้กส าคัญของเมืองไลป้ซิก
แห้งนี้ตั้งอยู้บนจัตุรัสมาร้เก็ต (Market Place) ตัวอาคารอายุกว้า 
450 ป้นั้นออกแบบมาอย้างดีด้วยศิลปะสไตล้เรเนสซองส้ ส้วน
หอคอยที่เป้นจุดเด้นของอาคารนั้นเป้นสไตล้บารอกที่ได้ถูกต้อเติม
เสริมเข้ามาในภายหลัง ศาลาว้าการแห้งนี้นอกจากจะถูกใช้เป้น
สถานที่ท าการเมืองแล้ว ห้องโถงขนาดใหญ้ด้านในยังถูกใช้เป้นสถานที่จัดงานเทศกาลรื่นเริง งานแต้งงาน 
คอนเสิร้ต และอีกมากมาย แต้ป้จจุบันได้เป้ดเป้นพิพิธภัณฑ้ประวัติศาสตร้ของเมืองให้นักท้องเที่ยวเข้าชม ใน



บริเวณโดยรอบนี้ยังเป้นแหล้งช้อปป้้งชั้นน า มากมายด้วยร้านค้าให้ได้ชมและเลือกซื้อกันอย้างเต็มที่ พร้อมด้วย
ร้านอาหารและคาเฟ้กระจายอยู้โดยรอบ น าท้านชม โบสถ์เซนต์โทมัส (St. Thomas Church) โบสถ้ใหญ้ใน
ศาสนาคริสต้นิกายลูเธอรัน โบสถ้ที่มีชื่อเสียงโด้งดังไปทั่วโลกด้วยการเป้นโบสถ้ที่นักประพันธ้ดนตรีระดับโลก โย
ฮันน้ เซบาสเตียน บาค ได้มาท างานที่นี่ในช้วงป้ 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถ้สไตล้โกธิคแห้งนี้ยังเคยเป้นที่สอน
เทศนาของ มาร้ติน ลูเธอร้คิง นักเทศน้และนักปฎิรูปชื่อดังอีกด้วย ตัวโบสถ้สีขาวสะอาดเด้นด้วยหอคอยสูงและ
ยอดหลังคาแหลมตามสไตล้โกธิค ที่ด้านนอกจะมีอนุสาวรีย้ของ โยฮันน้ เซบาสเตียน บาค ตั้งอยู้ด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท้านเดินทางสู้เมือง ออสเทอร์เฟลด์ (Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู้ห้างจากเมืองไลป้ซิกออกไปไม้
ไกล เป้นส้วนหนึ่งของแคว้นแซกโซนี-อันฮัลท้   

  น าท์านเข์าสู์ที่พัก Atrium Hotel Amadeus หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ห์า  คาโลวี วารี – ปราก 
เช์า         รับประทานอาหารเช์า ณ ห์องอาหารของโรงแรม 

น าท้านเดินทางสู้ประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห้งบ้อน้ าพุ
ร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร้ธาตุชั้นดี
และมีคุณภาพสูง ป้จจุบันคาร้โลวี วารีกลายเป้นเมืองตากอากาศ
ชื่อดังและเป้นเมืองแห้งสปาที่ใหญ้ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้ง
เมืองในคาร้โลวี วารียังคงมีสถาป้ตยกรรมตามอาคารต้างๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกันไม้ต้างจากในปราก รูปป้้นนักบุญ อนุสาวรีย้
และอาคารเก้าแก้ยังมีอยู้ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนน
กว้างขวาง แต้บริเวณท่ีดูสวยงามได้บรรยากาศดีๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท้านชมบ้อน้ าพุร้อนขนาดใหญ้ที่ Hot Spring Colonnade 
ซึ่งสร้างให้เป้นบ้อน้ าพุร้อนในจุดที่มีน้ าพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและ
ลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ าที่ขึ้นมาจากดินนี้จะพุ้งขึ้นไปใน
อากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต้อนาที และ
เป้นน้ าที่ชาวคาร้โลวี วารีใช้ในการรักษาโรคมากว้า 600 ป้แล้ว แต้ก็จะมีอยู้หลายบ้อแยกย้อยออกไปถึง 12 บ้อ 
แต้ละบ้อก็จะให้สรรพคุณของน้ าแตกต้างกัน เช้น ช้วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย้อยอาหาร โรคเบาหวาน โรค
เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในร้างกาย และยังช้วยลดอาการอ้อนเพลียไร้เรี่ยวแรงได้  และในบ้อน้ าเหล้านี้
สามารถรองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วส าหรับตักชิมน้ าจากบ้อน้ าพุร้อน ที่มีบริการจ าหน้ายอยู้ที่ด้านหน้านั่นเอง และ
แก้วเหล้านั้นสามารถเก็บเป้นของที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะตกแต้งด้วยลวดลายอย้างสวยงามเป้นเอกลักษณ้ที่ดูไป
แล้วคล้ายกาน้ านั่นเอง  
แล้วน าท้านเดินทางสู้เมือง ปราก (Prague) เมืองที่ได้รับสมญานามว้า ดินแดนแห้งปราสาท ดินแดนแห้งอารย
ธรรม และดินแดนแห้งความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจากอดีต ป้จจุบันปรากได้กลายเป้นเสมือนหัวใจของยุโรป 
เป้นเมืองท้องเที่ยวยอดนิยมอีกแห้งหนึ่งของยุโรปที่ไม้ควรพลาดที่จะไปเยือนให้ได้ซักครั้ง เป้นอีกหนึ่งความ
สุนทรีย้ในการท้องเที่ยวของนักท้องเที่ยวอย้างปฏิเสธไม้ได้ น าท้านสู้ Fashion Area Prague Outlet แหล้งช้
อปป้้งอันดับต้นๆ ของปราก ที่อัดแน้นไปด้วยแบรนด้เนมจากทั่วโลก พร้อมด้วยส้วนลดมากมายจากร้านค้าที่



สูงสุดถึง 70 เปอร้เซ็นต้ ให้ท้านได้ช้อปป้้งและอัพเดทเทรนด้แฟชั่นใหม้ๆ จากชอปมากกว้า 100 ร้านจาก 200 
กว้าแบรนด้ ไม้ว้าจะเป้น Asics, Armani,  Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, 
Puma และอีกมากมาย 

เย็น **อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช์อปป์์ง** 
  น าท์านเข์าสู์ที่พัก Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน  
วันทีห่ก  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิน 
เช์า        รับประทานอาหารเช์า ณ ห์องอาหารของโรงแรม 

น าท้านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม้
ว้าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ้ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก 
(Prague Castle) เพ่ือชมสิ่งก้อสร้างที่เป้นแลนด้มาร้กส าคัญ
ของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต้ป้ 885 ใหญ้และอลังการ
มาก ป้จจุบันใช้เป้นสถานที่ท างานของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเช็กและเป้นพิพิธภัณฑ้จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ ถ้ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus 
Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต้นิกายโรมันคาทอลิกที่
ถือได้ว้าใหญ้ที่สุดและส าคัญที่สุดของประเทศ จุดเด้นคือหอคอย
หลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู้ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 
เมตร น าท้านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่ง
จุดหมายหลักที่พรากไม้ได้ สะพานแห้ง นี้โดดเด้นด้วยรูปป้้น
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป้นสิ่งก้อสร้างชิ้น

ส าคัญที่ชี้ให้คนยุคป้จจุบันเห็นได้ถึงความรุ้งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร้ลส้ที่ 4 และท่ีใจกลางเมืองปรากเรา
จะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยท าหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอ
นาฬิกาดาราศาสตร้ถูกสร้างข้ึนในป้ 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปป้้นนักบุญ 
ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย้และดวงจันทร้ แสดงเดือนป้จจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี 
เสียงระฆังดังกังวานและรูปป้้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต้ที่พากันเดินขบวนกันอยู้หลังช้องหน้าป้ด    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ได์เวลาอันสมควรน าทุกท์านเดินทางสู์สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.55 น. ออกเดินทางสู้ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส้ เที่ยวบินที่ EK 140 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส้ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วันทีเ่จ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.40 น. เดินทางสู้ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส้ โดยเที่ยวบินที่ EK 376  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

****************************************** 



อัตราค์าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

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 



 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  



3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ



เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

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

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

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

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  



ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 
 
 
 
 


