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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก (ไม่มีเตียง)

ท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

สิงหำคม 2562 8 – 14  

35,900 33,900 10,000 กนัยำยน 2562 11 - 17  

ตุลำคม 2562 8 – 14 / 12 - 18 

ทวัรยุ์โรป เยอรมนี เชค  
 Germany Czech 7วนั 4คืน 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ที่ ท  าการเช็คอินตัว๋ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ดไูบ  - ฮมับรูก์ – ศำลำว่ำกำรเมือง – เบอรลิ์น 

01.35 น.       ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 

08.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฮมับูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK59  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

  13.45 น.   เดินทางถึง สนำมบินฮมับูรก์ (Hamburg Airport) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ออกเดินทางไปยงั

จุดหมายแรกท่ี เมืองฮมับูรก์ (Hamburg) เมือง

ใหญ่อนัดบัสองของประเทศเยอรมนี เป็นเมือง

ใหญท่ี่ส าคญัมาตัง้แตโ่บราณ เพราะเป็นหน่ึงใน

เมืองทา่ท่ีส าคญัและมีทา่เรือท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสาม

ในยุโรป และดว้ยการท่ีเป็นเมืองทา่นั้นท าใหแ้ตล่ะ

วันมีการไหลเวียนของสินคา้และเงินจ านวน

มหาศาล จึงไดข้ึ้นแทน่เป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ขนส่งและเศรษฐกิจท่ีส าค ัญย่ิ งของเยอรมัน 

นอกจากน้ียงัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวที่ ส าคญัเพราะมาก

ดว้ยสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และเมือง

สวยๆ จากยุคกลางท่ีไดร้ับการอนุรักษ์เอาไวอ้ยา่ง

ดี น าทา่นเท่ียวชมเมืองฮมับูร์ก สู่ จตัุรสักลำง

เมืองรทัเฮำสม์ำรค์ (Rathausmarkt) ท่ีต ัง้อยู ่

ในเขตเมืองเกา่ จตุัรัสแหง่น้ีเป็นศูนยก์ลางเมืองมา

ตัง้แตปี่ 1842 หลงัเหตุไฟไหมค้รั้งใหญ ่กอ่สรา้ง

ข้ึนโดยมีตน้แบบมาจากจตุัรัสซาน มาร์โค เมืองเว

นิส ประเทศอิตาลี จตุัรัสแห่งน้ีรายลอ้มไปดว้ย

แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นเ ย่ียม และท่ีลานนั้นยัง เ ป็น

สถานท่ีจัดงานเทศกาลส าค ัญๆ ตลอดปีดว้ย 

จุดเด่นของจัตุรัสแห่งน้ีก็ตอ้งยกให ้ ศำลำว่ำ

ก ำ ร เ มื อ งฮัมบู ร ์ก  (Hamburg City Hall) 

อาคารขนาดใหญ่และออกแบบมาอย่างประณี  

ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลนี์โอเรเนสซองสแ์หง่น้ีได ้

ถูกสรา้งข้ึนเมืองปี 1886 เพ่ือแทนท่ีศาลาวา่การ

หลงัเก่าท่ีเสียหายจากไฟไหม ้โดยใชง้บในการ

สร้างสูงถึง 80 ลา้นยูโร หรือกว่า 2,800 ลา้น

บาทเลยทีเดียว ภายในนั้นมีหอ้งมากถึง 647 หอ้ง  
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โดดเดน่ดว้ยหอคอยสูง 112 เมตร ทัง้ดา้นในและดา้นนอกนั้นตกแตง่อยา่งประณีตงดงามสมกบัเป็นแลนดม์าร์กของ

เมืองฮมับูร์กท่ีเม่ือมาถึงตอ้งไมพ่ลาดชมและถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มือง เบอรลิ์น (Berlin) เมืองทางฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของเยอรมนีท่ีครอบต าแหน่งทัง้

เมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดของเยอรมนี เป็นเมืองศูนยก์ลางทัง้ดา้นวฒันธรรม การเมือง ส่ือ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 

และการทอ่งเท่ียว แมเ้บอร์ลินจะเป็นหน่ึงในเมืองท่ีไดร้ับผลกระทบและความเสียหายอยา่งหนักในชว่งสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 แถมยงัเคยถูกแบง่เมืองเป็น 2 ฝั่งดว้ยก าแพงเบอร์ลินอนัโดง่ดงั แตก็่สามารถฟ้ืนฟเูมืองและพฒันาจนเป็นกลบัมา

เป็นเมืองท่ีย่ิงใหญอ่นัดบัตน้ๆ ของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

        เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)  เบอรลิ์น – พ็อตสด์มั – พระรำชวงัซองซซีู– เบอรลิ์น – ประตบูรนัเดนบรูก์  

                                          เช็คพอยตช์ำรลี์ – ก ำแพงเบอรลิ์น 

เชำ้        บริการอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง พ็อตสด์มั (Potsdam) อีกหน่ึงหวัเมืองใหญข่องประเทศเยอรมนีท่ีอยูติ่ดกบัเมืองเบอร์ลิน และ

ถือเป็นหน่ึงในเมืองปริมณฑลของเมือง

เบอร์ลินดว้ย เมืองพ็อตสด์มัเป็นเมืองหน่ึงท่ี

ส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ เพราะเคยเป็น

เมืองท่ีประทับของกษัตริย์ปรัสเซ่ียนและ

จกัรพรรดิแหง่เยอรมนัจนถึงปี 1918 โดยเรา

จะสามารถเห็นทิวทศัน์สวยๆ ของทะเลสาบ

มากมาย สวนสวย รวมถึงแลนดม์าร์กส าคญั

อี ก ม า ก ม า ย  น า ท่ า น เ ข ้า ช ม ภ า ย ใ น 

พระรำชวงัซองซูซี (Sanssouci Palace) 

พระราชวงัเหลืองออ่นท่ีรายลอ้มไปดว้ยสวน

ขนาดใหญแ่หง่น้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในปี 1745 เพ่ือเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยแ์หง่ปรัสเซีย พระเจา้เฟรเดอริก เป็น

พระราชวงัท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่สวยและงดงามคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัแว  ร์ซายสแ์ห่งฝรั่งเศส แตมี่เพียงชัน้เดียว มี

ขนาดเล็กกวา่ และดีไซน์ออกมาอยา่งดีดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอก พระราชวงัซองซูซีเป็นท่ีประทบัของราชวงศเ์ยอรมนัมา

ตลอดจนถึงการลม่สลายของราชวงศใ์นปี 1918 และหลงัจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 พระราชวงัซองซูซีก็ไดก้ลายเป็น

หน่ึงในสถานที่ ทอ่งเท่ียวยอดนิยมมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากตวัพระราชวงัท่ีงดงามมากแลว้ สวนกวา้งของพระราชวงัน้ี

ก็เป็นท่ีกลา่วขานไมแ่พก้นั เป็นสวนท่ีจดัอยา่งดีมีท ัง้ สวนดอกไมส้ไตลบ์ารอก เรือนกระจก และสวนผลไมม้ากมาย

จากหลายชนิด ตกแตง่ดว้ยเสาโอเบลิสกข์องเทพธิดาแสนงาม ทัง้พระราชวงัและสวนแหง่น้ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 1990  
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เท่ียง  บริการอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นกลบัสู่ เมืองเบอรลิ์น (Berlin) แลว้เท่ียวชมเมือง ณ ประตูบรนัเดนบูรก์ (Brandenburg Gate) หน่ึงใน

แลนด์มาร์กส าคญัของเมืองแห่งน้ีไดถู้ก

สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 18 ออกแบบมาอยา่ง

ดีในสไตล์นีโอคลาสสิค เป็นอนุสาวรีย์

ขนาดใหญท่ี่สรา้งข้ึนตามค าสั่งของกษัตริย ์

เฟรเดอริก วิลเฮลม์ท่ี 2 แห่งปรัสเซีย เพ่ือ

เป็นอนุสรณแ์หง่สนัติภาพ ตวัประตูน้ีสรา้ง

ข้ึนแทนท่ีประตูเมืองเบอร์ลินเดิม โดยมี

ตน้แบบมาจากประตูโพรไพเลียของกรุง

เอเธนส ์ ประกอบไปดว้ยเสาดอริก 12 ตน้ 

แบ่งเป็นดา้นละ 6 ตน้ ช่องระหว่างเสา

สามารถเดินผา่นได ้แตป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเดินผา่นไดแ้คช่อ่งริมสุดของทัง้ 2 ดา้นเทา่นั้น และท่ีดา้นบนจะเห็นรูป

ปั้นควอดริกา้ ท่ีเป็นเทพีวิคตอเรีย เทพีแหง่ชยัชนะอยูบ่นรถมา้ลาก 4 ตวั ปัจจุบนัเป็นอนุสรณท่ี์ส าคญัไมใ่ชแ่คเ่พียงแค่

เยอรมนัแตร่วมถึงยุโรปดว้ย แลว้น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ อำคำรไรซสท์ำค (Reichstag) ท่ีอยูติ่ดกบัประตูบรัน

เดนบูร์ก สรา้งข้ึนตัง้แตปี่ 1884 และเป็นสถานท่ีประชุมรัฐสภาจนถึงปี 1933 กอ่นจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอยา่ง

รุนแรง ตอ่มาในปี 1961 ก็ไดร้ับการบูรณะข้ึนใหม ่และเสร็จส้ินในปี 1999 ก็ไดก้ลบัมาเป็นสถานท่ีประชุมรัฐสภาอีก

ครั้ง    

จากนั้นน าทา่นสู่ เช็คพอยตช์ำรลี์ (Checkpoint Charlie) หรือจุดท่ีเคยเป็นจุดตรวจเช็คกอ่นจะขา้มก าแพง

เบอร์ลินไปอีกฝั่ง โดยจะมีการตรวจเช็คอยา่งละเอียดจากทหารเพ่ือป้องกนัไมใ่หมี้ผูห้ลบหนีจากเยอรมนัตะวนัออกไป

ยงัฝั่งเยอรมนัตะวนัตก แตห่ลงัจากท่ีไดท้  าลายก าแพงเบอร์ลินและรวมเยอรมนัตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนัแลว้ 

ก็ยงัคงรักษาจุดน้ีเอาไว ้เพ่ือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องการแบง่แยกของเยอรมนั และไดก้ลายเป็นจุดสนใจยอดนิยม

ของนักทอ่งเท่ียวทัว่โลก แลว้น าทา่นสูอี่กหน่ึงแลนดม์าร์กของเมืองเบอร์ลินท่ีพลาดไมไ่ด ้อนุสรณก์ ำแพงเบอรลิ์น 

(Berlin Wall Memorial) เป็นอนุสรณ์

ท่ีสรา้งข้ึนในปี 1998 เพ่ือระลึกถึงก าแพง

เบอร์ลินยาว 155 กิโลเมตร ท่ีแบ่งแยก

เบอร์ลินออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งตะวนัตกและ

ตะว ันออกตัง้แตช่ว่งปี 1961 กอ่นจะถูก

ทุบท าลายลงในปี 1989 ในพ้ืนท่ีจดัแสดง

นั้นจะมีแทง่เหล็กตัง้เรียงรายเป็นทางยาว

บนจุดท่ีเคยเป็นก าแพงมาก่อน มีภาพ

จิตรกรรมบนผนังท่ีอยูโ่ดยรอบ มีจดัแสดง

เก่ียวกบัการแบง่แยกของเยอรมนั เก่ียวกบั

ผูท่ี้เสียชีวิตในระหวา่งนั้น 
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เย็น บริการอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Berlin Airport หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)  เดรสเดน – ปรำสำทชวิงเงอร ์– ไลป์ซิก – ศำลำว่ำกำรเก่ำ – โบสถเ์ซนตโ์ทมสั 

เชำ้         รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง เดรสเดน (Dresden) เมืองใหญท่ี่อยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเป็นเมืองเกา่แกท่ี่

มากมายไปดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีอดัแน่นอยูใ่นตวัเมือง เพราะเดรสเดนเคยเป็นเมืองหลวงของแควน้แซกโซน่ีในอดีต 

และคงสถานะนั้นอยูอ่ยา่งยาวนานกวา่ 100 ปี ร ่ ารวยดว้ยวฒันธรรมและศิลปะท่ีเฟ่ืองฟใูนยุคนั้นท่ียงัสามารถพบเห็น

ไดท้ ัว่ไปในตวัเมือง เมืองเดรสเดนยงัไดช่ื้อวา่เป็น กลอ่งอญัมณี เพราะเป็นเมืองศูนยก์ลางของศิลปะสไตลบ์ารอคและ

โรโคโคอนัเล่ืองช่ือ น าทา่นเท่ียวชมเมืองเดรสเดนท่ี

บ ริ เวณ ย่ำนเมืองเก่ำ (Old Town) น าท่าน

ถา่ยภาพดา้นนอก ปรำสำทชวิงเงอร ์(Zwinger 

Palace) ปราสาทเกา่แกท่ี่สรา้งข้ึนครั้งแรกตัง้แตช่ว่ง

ศตวรรษท่ี 18 กอ่นจะปรับปรุงเพ่ิมเติมเร่ืองมาจน

กลายเป็นปราส าทหลงัใหญด่งัเชน่ในปัจจุบนั ตวั

อาคารนั้นไดถู้กออกแบบมาในสไตลบ์ารอก เพ่ือใช ้

เป็นสถานท่ีจุดงานประชุม งานเทศกาล และงาน

แสดงศิลปะตา่งๆ ปัจจุบนัปราวาทชวิงเงอร์ไดก้ลาย

มาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงทัง้ศิลปะ งานฝีมือ จัด

คอนเสิร์ต และงานแสดงตา่งๆ ผา่นชม ปรำสำทเด

รสเดน (Dresden Castle) ปราสาทหลงัใหญท่ี่เป็น

ท่ีประทบัของผูค้รองเมืองและกษัตริยม์านานกว่า 

400 ปี จดัไดว้า่เป็นหน่ึงในอาคารส่ิงกอ่สรา้งท่ีเกา่แก่

ท่ีสุดในเดรสเดน ดว้ยการกอ่สรา้งท่ีเร่ิมตน้ข้ึนตัง้แตปี่ 

1533 งดงามและอลังการดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอก

และนีโอเร เนสซองส ์ผา่นชม โรงโอเปร่ำเซ็มเพอร์

โอเพอร ์(Semperoper) โรงละครขนาดใหญท่ี่สรา้ง

ข้ึนครั้งแรกในปี 1841 แตท่ ัง้ถูกไฟไหมเ้ผาท าลายและพงัทลายลงจากการท้ิงระเบิดในชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าให ้

ถูกสรา้งข้ึนใหมห่ลายตอ่หลายครั้ง อาคารท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีไดร้ับการบูรณะข้ึนใหมใ่นปี 1985 ตวัโรง

ละครงดงามและดูย่ิงใหญท่ ัง้ภายในและภายนอกสมกบัเป็นสถานท่ีจดังานแสดงระดบัชาติท่ีมีเหลา่นักรอ้งและนัก

ดนตรีระดบัโลกแวะเวียนกนัมาจดัแสดงไมข่าดสาย 

เท่ียง  บริการอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มือง ไลป์ซิก (Leipzig) หน่ึงในเมืองส าคญัของแควน้แซกโซน่ีทางฝั่งตะวนัออกของเยอรมนี 

เป็นเมืองแหง่การคา้ขายและเปล่ียนท่ีส าคญัมาตัง้แตยุ่คจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ไลป์ซิกโดดเดน่ในเร่ืองของการ

เป็นศูนยก์ลางการศึกษา วฒันธรรม และดนตรี มากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัดนตรีและศิลปะ เป็นเมืองท่ีคนรัก

เสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไมไ่ดท่ี้จะตอ้งมาเยือน

ซกัครั้ง น าทา่นเขา้สู่ยา่นเมืองเกา่เ พ่ือชม ศำลำว่ำ

กำรเก่ำ (Old Town Hall) แลนดม์าร์กส าคญัของ

เมืองไลป์ซิกแห่งน้ีตัง้อยูบ่นจตุัรัสมาร์เก็ต (Market 

Place) ตัวอาคารอายุกว่า 450 ปีนั้นออกแบบมา

อยา่งดีดว้ยศิลปะสไตลเ์รเนสซองส ์สว่นหอคอยท่ีเป็น

จุดเดน่ของอาคารนั้นเป็นสไตลบ์ารอกท่ีไดถู้กตอ่เติม

เสริมเขา้มาในภายหลงั ศาลาวา่การแหง่น้ีนอกจากจะ

ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีท าการเมืองแลว้ หอ้งโถงขนาดใหญ่

ดา้นในยงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลร่ืนเริง งาน

แตง่งาน คอนเสิร์ต และอีกมากมาย แตป่ัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ของเมืองใหน้ักทอ่งเท่ียวเขา้ชม ใน

บริเวณโดยรอบน้ียงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น า มากมายดว้ยรา้นคา้ใหไ้ดช้มและเลือกซ้ือกนัอยา่งเต็มท่ี พรอ้มดว้ย

รา้นอาหารและคาเฟ่กระจายอยูโ่ดยรอบ น าทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ทมสั (St. Thomas Church) โบสถใ์หญใ่น

ศาสนาคริสตนิ์กายลูเธอรัน โบสถท่ี์มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกดว้ยการเป็นโบสถท่ี์นักประพนัธด์นตรีระดบัโลก โยฮนัน ์

เซบาสเตียน บาค ไดม้าท างานท่ีน่ีในชว่งปี 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถส์ไตลโ์กธิคแหง่น้ียงัเคยเป็นท่ีสอนเทศนาของ 

มาร์ติน ลูเธอร์คิง นักเทศน์และนักปฎิรูปช่ือดงัอีกดว้ย ตวัโบสถสี์ขาวสะอาดเดน่ดว้ยหอคอยสูงและยอดหลงัคาแหลม

ตามสไตลโ์กธิค ท่ีดา้นนอกจะมีอนุสาวรียข์อง โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค ตัง้อยูด่ว้ย 

เย็น  บริการอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นเดินทางสู่เมือง ออสเทอรเ์ฟลด ์(Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบท่ีอยูห่า่งจากเมืองไลป์ซิกออกไปไมไ่กล 

เป็นสว่นหน่ึงของแควน้แซกโซนี-อนัฮลัท ์  

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Atrium Hotel Amadeus หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)  คำโลวี วำรี – ปรำก 

เชำ้         บริการอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ประเทศ เช็ค (Czech Republic) 

ณ เมือง คำรโ์ลวี วำร่ี (Karlovy Vary) เมืองแหง่บอ่

น ้าพุรอ้น เพราะสามารถพบเห็นไดม้ากในเมือง อุดม

ดว้ยแร่ธาตุชัน้ดีและมีคุณภาพสูง ปัจจุบนัคาร์โลวี วารี

กลายเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัและเป็นเมืองแหง่สปา

ท่ีใหญท่ี่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ท ั่วท ัง้เมืองในคาร์โลวี 

วารียงัคงมีสถาปัตยกรรมตามอาคารตา่งๆ ท่ีสวยงาม

ใหไ้ด ้
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ชมกนัไมต่า่งจากในปราก รูปปั้นนักบุญ อนุสาวรียแ์ละอาคารเกา่แกย่งัมีอยูทุ่กมุมเมือง ผงัเมืองดูสวยงาม มีถนน

กวา้งขวาง แตบ่ริเวณท่ีดูสวยงามไดบ้รรยากาศดีๆ  

เท่ียง บริการอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อนขนาดใหญ่ท่ี Hot Spring 

Colonnade ซ่ึงสร้างใหเ้ป็นบ่อน ้าพุร้อนในจุดท่ีมี

น ้าพุผุดข้ึนจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 

2,000 เมตร น ้าท่ี ข้ึนมาจากดินน้ีจะพุ ่งข้ึนไปใน

อากาศสูงถึง 12 เมตร ไดป้ริมาณมากถึง 2,000 

ลิตรตอ่นาที และเป็นน ้าท่ีชาวคาร์โลวี วารีใชใ้นการ

รักษาโรคมากวา่ 600 ปีแลว้ แตก็่จะมีอยูห่ลายบอ่

แยกย่อยออกไปถึง  12 บ่อ  แต่ละบ่อ ก็จะให ้

สรรพคุณของน ้าแตกตา่งกนั เชน่ ชว่ย  รักษาโรค

เก่ียวกบัระบบการยอ่ยอาหาร โรคเบาหวาน โรค

เก่ียวกบัระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยงัชว่ยลดอาการออ่นเพลียไรเ้ร่ียวแรงได ้และในบอ่น ้าเหลา่น้ีสามารถ

รองด่ืมกินได ้โดยซ้ือแกว้ส าหรับตกัชิมน ้าจากบอ่น ้าพุรอ้น ท่ีมีบริการจ าหน่ายอยูท่ี่ดา้นหนา้นั่นเอง และแกว้เหลา่นั้น

สามารถเก็บเป็นของท่ีระลึกไดอี้กดว้ย เพราะตกแตง่ดว้ยลวดลายอยา่งสวยงามเป็นเอกลกัษณท่ี์ดูไปแลว้คลา้ยกาน ้า

นั่นเอง  

แลว้น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ปรำก (Prague) เมืองท่ีไดร้ับสมญานามวา่ ดินแดนแหง่ปราสาท ดินแดนแหง่อารยธรรม 

และดินแดนแหง่ความงดงามของส่ิงปลูกสรา้งจากอดีต ปัจจุบนัปรากได  ้ กลายเป็นเสมือนหวัใจของยุโรป เป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของยุโรปท่ีไมค่วร

พลาดท่ีจะไปเยือนใหไ้ดซ้กัครั้ง เป็นอีกหน่ึงความ

สุนทรียใ์นการทอ่งเท่ียวของนักท่องเท่ียวอยา่ง

ปฏิเสธไมไ่ด ้น าทา่นสู ่Fashion Area Prague 

Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ของปราก ท่ีอดัแน่นไปดว้ยแบรนดเ์นมจากทัว่โลก พรอ้มดว้ยสว่นลดมากมายจาก

รา้นคา้ท่ีสูงสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต ์ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและอพัเดทเทรนดแ์ฟชั่นใหม่ๆ  จากชอปมากกวา่ 100 รา้นจาก 

200 กวา่แบรนด ์ไมว่า่จะเป็น Asics, Armani,  Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, 

Puma และอีกมากมาย 

เย็น **อิสระอำหำรเย็น เพ่ือควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง** 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6)  ปรำก – ปรำสำทปรำก – สะพำนชำรล์ส ์– สนำมบิน 

เชำ้        บริการอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเท่ียวชมเมือง ปรำก (Prague) เมืองแสน

โรแมนติกท่ีไมว่า่ใครมาก็ตอ้งหลงรัก ถา่ยภาพกบั

ดา้นหนา้ ปรำสำทปรำก (Prague Castle) เพ่ือ

ชมส่ิงกอ่สร้างท่ีเป็นแลนดม์าร์กส าคญัของเมือง 

ปราสาทหลงัน้ีสรา้งตัง้แตปี่ 885 ใหญแ่ละอลงัการ

ม า ก  ปั จ จุ บัน ใ ช ้เ ป็ น ส ถ า น ท่ี ท า ง า น ข อ ง

ประธานาธิบดีของส  าธารณรัฐ เ ช็กและเป็น

พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

ถ่ายรูปดา้นหน้า มหำวิหำรเซนต์ไวตัส (St. 

Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิกท่ีถือไดว้า่ใหญท่ี่สุดและส าคญั

ท่ีสุดของประเทศ จุดเดน่คือหอคอยหลกัท่ีสูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูท่ี่ดา้นหนา้ก็สูงถึง 82 เมตร น าทา่นชม อีก

หน่ึงจุดหมายหลกัท่ีพรากไมไ่ด ้สะพานแห่ง น้ีโดดเดน่ดว้ยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็น

ส่ิงกอ่สรา้งช้ินส าคญัที่ ช้ีใหค้นยุคปัจจุบนัเห็นไดถึ้ง

ความรุ่งเรืองในยุคสมยัของจกัรพรรดิชาร์ลสท่ี์ 4 

และท่ีใจกลางเมืองปรากเราจะไดเ้ห็น หอนำฬิกำ

ดำรำศำสตร ์(Town Hall Clock) ซ่ึงคอยท า

หนา้ท่ีบอกเวลาใหก้บัชาวเมืองทุกว่ีวนั หอนาฬิกา

ดาราศาสตร์ถูกสรา้งข้ึนในปี 1410 นอกจากเข็ม

นาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแลว้ตวัเรือนสีฟ้ายงัมีรูปปั้น

นักบุญ ตวัเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวง

อาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ แสดงเดือนปัจจุบนั เม่ือ

เวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆงัดงักงัวาน

และรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์พากนัเดินขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหนา้ปัด    

กลำงวนั บริการอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เดินทำงกลบัประเทศไทย 

15.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 140 แวะเปล่ียนเคร่ือง  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) ดไูบ – กรงุเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 

03.40 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 376  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

อัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
       

 
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 
✗ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้)
✗ 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) 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก (ไม่มีเตียง)

ท่ำนละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

สิงหำคม 2562 8 – 14  

35,900 33,900 10,000 กนัยำยน 2562 11 - 17  

ตุลำคม 2562 8 – 14 / 12 - 18 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 25,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 
วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
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 และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุไม่
เกนิ 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
ปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกิน 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และ
สามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสู่ภมูลิ าเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของ
ท่าน 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 
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9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ช าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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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 .............................................................................................. ความสมัพันธ ์................................ 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ.........................................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

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

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


