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เยอรมนี เช็ค 7 วัน 4 คืน
ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน พ็อตส์ดัม พระราชวังซองซูซี เดรสเดน
ไลป์ซิก ปราก คาโลวี วารี
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วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทําการเช็คอิน
ตั๋ว

วันที่สอง
01.35 น.

ดูไบ - ฮัมบูร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เบอร์ลิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK59 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินฮัมบูร์ก (Hamburg Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง
จุดหมายแรกที่เมือง ฮัมบูร์ก (Hamburg) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองใหญ่ที่สําคัญมา
ตั้งแต่โบราณ เพราะเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สําคัญและมีท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป และด้วยการที่เป็น
เมืองท่านั้นทําให้แต่ละวันมีการไหลเวียนของสินค้าและเงินจํานวนมหาศาล จึงได้ขึ้นแท่นเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ขนส่งและเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของเยอรมัน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเพราะมากด้วยสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์และเมืองสวยๆ จากยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี นําท่านเที่ยวชมเมืองฮัมบูร์ก สู่
จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค (Rathausmarkt) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า จัตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์กลางเมืองมา
ตั้งแต่ปี 1842 หลังเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ ก่อสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากจัตุรัสซาน มาร์โค เมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี จัตุรัสแห่งนี้รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งชั้นเยี่ยม และที่ลานนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสําคัญๆ
ตลอดปีด้วย จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็ต้องยกให้ ศาลาว่าการเมือง
ฮัมบูร์ก (Hamburg City Hall) อาคารขนาดใหญ่และออกแบบ
มาอย่างประณีด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอเรเนสซองส์แห่งนี้ได้ถูก
สร้างขึ้นเมืองปี 1886 เพื่อแทนที่ศาลาว่าการหลังเก่าที่เสียหายจาก
ไฟไหม้ โดยใช้งบในการสร้างสูงถึง 80 ล้านยูโร หรือกว่า 2,800
ล้านบาทเลยทีเดียว ภายในนั้นมีห้องมากถึง 647 ห้อง โดดเด่นด้วย
หอคอยสู ง 112 เมตร ทั้ ง ด้ า นในและด้ า นนอกนั้ น ตกแต่ ง อย่ า ง
ประณีตงดงามสมกับเป็นแลนด์มาร์กของเมืองฮัมบูร์กที่เมื่อมาถึง
ต้องไม่พลาดชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) เมืองทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีที่ครอบ
ตําแหน่งทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านวัฒนธรรม การเมือง สื่อ
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว แม้เบอร์ลินจะเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
อย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แถมยังเคยถูกแบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งด้วยกําแพงเบอร์ลินอันโด่งดัง แต่ก็
สามารถฟื้นฟูเมืองและพัฒนาจนเป็นกลับมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน

04.45 น.
08.55 น.
13.45 น.
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เที่ยง

เบอร์ลิน – พ็อตส์ดัม – พระราชวังซองซูซี– เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชาร์ลี – กําแพง
เบอร์ลิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง พ็อตส์ดัม (Potsdam) อีกหนึ่งหัวเมือง
ใหญ่ของประเทศเยอรมนีที่อยู่ติดกับเมืองเบอร์ลิน และถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองปริมณฑลของเมืองเบอร์ลินด้วย เมืองพ็อตส์ดัมเป็นเมือง
หนึ่งที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองที่ประทับ
ของกษัตริย์ปรัส เซี่ยนและจักรพรรดิแ ห่งเยอรมันจนถึงปี 1918
โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศน์สวยๆ ของทะเลสาบมากมาย สวน
สวย รวมถึงแลนด์มาร์กสําคัญอีกมากมาย นําท่านเข้าชมภายใน
พระราชวังซองซูซี (Sanssouci Palace) พระราชวังเหลืองอ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ถูก
สร้างขึ้นในปี 1745 เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งปรัสเซีย พระเจ้าเฟรเดอริก เป็นพระราชวังที่ได้รับ
การยกย่องว่าสวยและงดงามคล้ายคลึงกับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส แต่มีเพียงชั้นเดียว มีขนาดเล็กกว่า
และดีไซน์ออกมาอย่างดีด้วยศิลปะสไตล์บารอก พระราชวังซองซูซีเป็นที่ประทับของราชวงศ์เยอรมันมาตลอดจน
ถึงการล่มสลายของราชวงศ์ในปี 1918 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังซองซูซีก็ได้กลายเป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากตัวพระราชวังที่งดงามมากแล้ว สวนกว้างของพระราชวังนี้ก็
เป็นที่กล่าวขานไม่แพ้กัน เป็นสวนที่จัดอย่างดีมีทั้ง สวนดอกไม้สไตล์บารอก เรือนกระจก และสวนผลไม้มากมาย
จากหลายชนิด ตกแต่งด้วยเสาโอเบลิสก์ของเทพธิดาแสนงาม ทั้งพระราชวังและสวนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1990
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) แล้วเที่ยวชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูร์ก (Brandenburg Gate) หนึ่ง
ในแลนด์มาร์กสําคัญของเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอย่างดีในสไตล์นีโอคลาสสิค เป็น
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามคําสั่งของกษัตริย์เฟรเดอริก วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
สันติภาพ ตัวประตูนี้สร้างขึ้นแทนที่ประตูเมืองเบอร์ลินเดิม โดยมีต้นแบบมาจากประตูโพรไพเลียของกรุงเอเธนส์
ประกอบไปด้วยเสาดอริก 12 ต้น แบ่งเป็นด้านละ 6 ต้น ช่องระหว่างเสาสามารถเดินผ่านได้ แต่ประชาชนทั่วไป
สามารถเดินผ่านได้แค่ช่องริมสุดของทั้ง 2 ด้านเท่านั้น และที่ด้านบนจะเห็นรูปปั้นควอดริก้า ที่เป็นเทพีวิคตอเรีย
เทพีแห่งชัยชนะอยู่บนรถม้าลาก 4 ตัว ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์ที่สําคัญไม่ใช่แค่เพียงแค่เยอรมันแต่รวมถึงยุโรปด้วย
แล้วนําท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาคารไรซส์ทาค (Reichstag) ที่อยู่ติดกับประตูบรันเดนบูร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี
1884 และเป็นสถานที่ประชุมรัฐสภาจนถึงปี 1933 ก่อนจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอย่างรุนแรง ต่อมาในปี 1961
ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และเสร็จสิ้นในปี 1999 ก็ได้กลับมาเป็นสถานที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง
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จากนั้นนําท่านสู่ เช็คพอยต์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) หรือจุดที่เคยเป็นจุดตรวจเช็คก่อนจะข้ามกําแพง
เบอร์ ลิน ไปอี กฝั่ ง โดยจะมีก ารตรวจเช็ค อย่ า งละเอีย ดจากทหารเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ผู้ห ลบหนี จ ากเยอรมั น
ตะวันออกไปยังฝั่งเยอรมันตะวันตก แต่ห ลังจากที่ได้ทําลายกําแพงเบอร์ลินและรวมเยอรมันตะวันตกและ
ตะวันออกเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังคงรักษาจุดนี้เอาไว้ เพื่อเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกของเยอรมัน และ
ได้กลายเป็นจุดสนใจยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แล้วนําท่านสู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองเบอร์ลินที่พลาด
ไม่ได้ อนุส รณ์กํา แพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) เป็นอนุส รณ์ท่ีส ร้างขึ้นในปี 1998 เพื่อระลึกถึง
กําแพงเบอร์ลินยาว 155 กิโลเมตร ที่แบ่งแยกเบอร์ลินออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ช่วงปี
1961 ก่อนจะถูกทุบทําลายลงในปี 1989 ในพื้นที่จัดแสดงนั้นจะมีแท่งเหล็กตั้งเรียงรายเป็นทางยาวบนจุดที่เคย
เป็นกําแพงมาก่อน มีภาพจิตรกรรมบนผนังที่อยู่โดยรอบ มีจัดแสดงเกี่ยวกับการแบ่งแยกของเยอรมัน เกี่ยวกับผู้
ที่เสียชีวิตในระหว่างนั้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน
เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร์ – ไลป์ซิก – ศาลาว่าการเก่า – โบสถ์เซนต์โทมัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (Dresden) เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กับ
ชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเป็นเมืองเก่าแก่ที่มากมายไปด้วย
ประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นอยู่ในตัวเมือง เพราะเดรสเดนเคยเป็นเมือง
หลวงของแคว้นแซกโซนี่ในอดีต และคงสถานะนั้นอยู่อย่างยาวนาน
กว่า 100 ปี ร่ํารวยด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่เฟื่องฟูในยุคนั้นที่ยัง
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตัวเมือง เมืองเดรสเดนยังได้ชื่อว่าเป็น
กล่องอัญมณี เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะสไตล์บารอคและโร
โคโคอันเลื่องชื่อ นําท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ย่านเมือง
เก่า (Old Town) นําท่านถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทชวิงเงอร์ (Zwinger Palace) ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18 ก่อนจะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องมาจนกลายเป็นปราสาทหลังใหญ่ดังเช่นในปัจจุบัน
ตัวอาคารนั้นได้ถูกออกแบบมาในสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล และงานแสดง
ศิลปะต่างๆ ปัจจุบันปราวาทชวิงเงอร์ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงทั้งศิลปะ งานฝีมือ จัดคอนเสิร์ต และ
งานแสดงต่างๆ ผ่านชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden Castle) ปราสาทหลังใหญ่ที่เป็นที่ประทับของผู้ครอง
เมืองและกษัตริย์มานานกว่า 400 ปี จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเดรสเดน ด้วยการ

5

เที่ยง

เย็น

ก่อสร้างที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1533 งดงามและอลังการด้วยศิลปะสไตล์บารอกและนีโอเรเนสซองส์ ผ่านชม โรง
โอเปร่าเซ็มเพอร์โอเพอร์ (Semperoper) โรงละครขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1841 แต่ทั้งถูกไฟไหม้
เผาทําลายและพังทลายลงจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง
อาคารที่เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยิ่งใหญ่ทั้งภายใน
และภายนอกสมกับเป็นสถานที่จัดงานแสดงระดับชาติที่มีเหล่านักร้องและนักดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัด
แสดงไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไลป์ซิก (Leipzig) หนึ่งในเมืองสําคัญ
ของแคว้นแซกโซนี่ทางฝั่งตะวันออกของเยอรมนี เป็นเมืองแห่ง
การค้าขายและเปลี่ ยนที่ สําคั ญมาตั้งแต่ยุค จักรวรรดิโรมันอั น
ศักดิ์สิทธิ์ ไลป์ซิกโดดเด่นในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
วัฒนธรรม และดนตรี มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะ เป็นเมืองที่คนรักเสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไม่ได้
ที่จะต้องมาเยือนซักครั้ง นําท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเพื่อชม ศาลา
ว่าการเก่า (Old Town Hall) แลนด์มาร์กสําคัญของเมืองไลป์
ซิกแห่งนี้ตั้งอยู่บนจัตุรัสมาร์เก็ต (Market Place) ตัวอาคารอายุ
กว่า 450 ปีนั้นออกแบบมาอย่างดีด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์
ส่วนหอคอยที่เป็นจุดเด่นของอาคารนั้นเป็นสไตล์บารอกที่ได้ถูก
ต่อเติมเสริมเข้ามาในภายหลัง ศาลาว่าการแห่งนี้นอกจากจะถูก
ใช้เป็นสถานที่ทําการเมืองแล้ว ห้องโถงขนาดใหญ่ด้านในยังถูกใช้
เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลรื่นเริง งานแต่งงาน คอนเสิร์ต และอีก
มากมาย แต่ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมือง
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ในบริเวณโดยรอบนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนํา มากมายด้วยร้านค้าให้ได้ชมและเลือกซื้อ
กันอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยร้านอาหารและคาเฟ่กระจายอยู่โดยรอบ นําท่านชม โบสถ์เซนต์โทมัส (St. Thomas
Church) โบสถ์ใหญ่ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน โบสถ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยการเป็นโบสถ์ที่นัก
ประพันธ์ดนตรีระดับโลก โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ได้มาทํางานที่นี่ในช่วงปี 1723 จนถึงเสียชีวิต โบสถ์สไตล์โกธิ
คแห่งนี้ยังเคยเป็นที่สอนเทศนาของ มาร์ติน ลูเธอร์คิง นักเทศน์และนักปฎิรูปชื่อดังอีกด้วย ตัวโบสถ์สีขาวสะอาด
เด่นด้วยหอคอยสูงและยอดหลังคาแหลมตามสไตล์โกธิค ที่ด้านนอกจะมีอนุสาวรีย์ของ โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค
ตั้งอยู่ด้วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง ออสเทอร์เฟลด์ (Osterfled) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู่ห่างจากเมืองไลป์ซิกออกไปไม่
ไกล เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแซกโซนี-อันฮัลท์
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Atrium Hotel Amadeus หรือระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

เย็น

คาโลวี วารี – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อน้ําพุ
ร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชั้นดี
และมีคุณภาพสูง ปัจจุบันคาร์โลวี วารีกลายเป็นเมืองตากอากาศ
ชื่อดังและเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้ง
เมื อ งในคาร์ โ ลวี วารี ยั ง คงมี ส ถาปั ต ยกรรมตามอาคารต่ า งๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกันไม่ต่างจากในปราก รูปปั้นนักบุญ อนุสาวรีย์
และอาคารเก่าแก่ยังมีอยู่ทุกมุม เมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนน
กว้างขวาง แต่บริเวณที่ดูสวยงามได้บรรยากาศดีๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นชมบ่ อ น้ํ า พุ ร้ อ นขนาดใหญ่ ที่ Hot Spring Colonnade
ซึ่งสร้างให้เป็นบ่อน้ําพุร้อนในจุดที่มีน้ําพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและ
ลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ําที่ขึ้นมาจากดินนี้จะพุ่งขึ้นไปใน
อากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และ
เป็นน้ําที่ชาวคาร์โลวี วารีใช้ในการรักษาโรคมากว่า 600 ปีแล้ว แต่
ก็ จ ะมี อ ยู่ ห ลายบ่ อ แยกย่ อ ยออกไปถึ ง 12 บ่ อ แต่ ล ะบ่ อ ก็ จ ะให้
สรรพคุณของน้ําแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบ
ไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงได้ และในบ่อน้ําเหล่านี้สามารถรองดื่มกินได้
โดยซื้อแก้วสําหรับตักชิมน้ําจากบ่อน้ําพุร้อน ที่มีบริการจําหน่ายอยู่ที่ด้านหน้านั่นเอง และแก้วเหล่านั้นสามารถ
เก็บเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ดูไปแล้วคล้ายกาน้ํา
นั่นเอง
แล้วนําท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารย
ธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจากอดีต ปัจจุบันปรากได้กลายเป็นเสมือนหัวใจของยุโรป
เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนให้ได้ซักครั้ง เป็นอีกหนึ่งความ
สุนทรีย์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้ นําท่านสู่ Fashion Area Prague Outlet แหล่งช้
อปปิ้งอันดับต้นๆ ของปราก ที่อัดแน่นไปด้วยแบรนด์เนมจากทั่วโลก พร้อมด้วยส่วนลดมากมายจากร้านค้าที่
สูงสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและอัพเดทเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ จากชอปมากกว่า 100 ร้านจาก 200
กว่าแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Asics, Armani, Colombia, Camp David, Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess,
Puma และอีกมากมาย
**อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน
15.55 น.
23.50 น.
วันที่เจ็ด
03.40 น.
13.15 น.

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม่
ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก
(Prague Castle) เพื่อชมสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์กสําคัญ
ของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการ
มาก ปั จ จุ บั น ใช้ เ ป็ น สถานที่ ทํ า งานของประธานาธิ บ ดี ข อง
สาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ ห ารเซนต์ ไวตั ส (St. Vitus
Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่
ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอย
หลักที่ สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้ าก็สูงถึ ง 82
เมตร นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่ง
จุดหมายหลักที่ พรากไม่ได้ สะพานแห่ง นี้โดดเด่นด้วยรูปปั้ น
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้น
สําคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ
จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือน
นาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียง
ระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 140 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
มิถุนายน

13 – 19 มิ.ย. 62

สิงหาคม

8 – 14 ส.ค. 62

กันยายน

11 – 17 ก.ย. 62

ตุลาคม

8 – 14 ต.ค. 62
12 – 18 ต.ค. 62

ราคา

35,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
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✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
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2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้ จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
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7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

