


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	กรุงปราก พักที่	Hotel	NH	Prague
City	หรือเทียบเทา

3 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-
จัตุรัสเมืองเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	Hotel	NH	Prague
City	หรือเทียบเทา

4 มาเรียนสเกลาสเน	-	คารโลวีวารี
พักที่	Hotel	Imperial
Karlovy	vary	หรือเทียบ
เทา

5 เมือง	เดรสเดิน	-	โบสถเฟราเอนเคียรเชอ	-	ปราสาทอัลเบรค
สบูรก	-	กรุงเบอรลิน

พักที่	NH	Berlin	City
West	หรือเทียบเทา

6 พอตสดัม	-	พระราชวังซองสซูซี	-	กรุงเบอรลิน	-	กําแพง
เบอรลิน	-	เชคพอยทชารลี	-	เบอรลินโดม

พักที่	NH	Berlin	City
West	หรือเทียบเทา

7 เมืองเบรเมน	-	จตุรัสกลางใจเมือง	-	เมืองฮัมบวรกประเทศ
เยอรมัน

พักที่	NH	Hamburg
Mitte	หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

8 เมืองฮัมบวรกประเทศเยอรมัน	-	อาคารชีลีเฮาส	-	ยานโกดังช
ไปเคอชตัท	-	ถนนยุงฟันชตีก	-	ลองแมน้ําเอลเบอ

9 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿79,000 ฿79,000 ฿79,000 ฿21,500

26	ก.ค.	61	-	3	ส.ค.	61 ฿82,000 ฿82,000 ฿82,000 ฿21,500

10	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿82,000 ฿82,000 ฿82,000 ฿21,500

14	ก.ย.	61	-	22	ก.ย.	61 ฿79,000 ฿79,000 ฿79,000 ฿21,500

12	ต.ค.	61	-	20	ต.ค.	61 ฿84,000 ฿84,000 ฿84,000 ฿21,500

9	พ.ย.	61	-	17	พ.ย.	61 ฿84,000 ฿84,000 ฿84,000 ฿21,500

5	ธ.ค.	61	-	13	ธ.ค.	61 ฿84,000 ฿84,000 ฿84,000 ฿21,500

21	ธ.ค.	61	-	29	ธ.ค.	61 ฿84,000 ฿84,000 ฿84,000 ฿21,500

29	ธ.ค.	61	-	6	ม.ค.	62 ฿84,000 ฿84,000 ฿84,000 ฿21,500



นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร
T	ชั้น	4	(ประตู	9)	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา-ชวงบาย
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร	ดวยสายการบินระดับโลกอยาง	“เอมิเรตส	แอรไลน”	โดยเที่ยวบินที่	EK419

เวลา	02.40	–	06.05	(ณ	เวลาทองถิน่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)
รอตอเครื่องที่ดูไบเพื่อเดินทาง	ไปยังเมือง	“ปราก”	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก	โดยเทีย่วบินที	่EK139

เวลา	09.05	-	13.30	(ณ	เวลาทองถิ่นประเทศสาธารณรัฐเช็ก)
เดินทางถึงกรุงปราก	เมืองหลวงแหงประเทศสาธารณรัฐเช็ก	ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและเมื่อไดสัมภาระ

เรียบรอย	นําคณะเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเขาสูเมืองปราก
เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกยานเมืองเกากรุงปราก	เพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตรชื่อกองโลก	โดยเมื่อเวลาครบ

ทุก	ๆ	ชั่วโมง	จะมีเสียงบรรเลงและตุกตาออกมาเริงระบําสวยงาม	อิสระชอปป้ิงยานเมืองเกา	อาทิ	ชวาลอฟสกี้
อัญมณี	เครื่องพอรซเลนเป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	NH	Prague	City	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศกทองถิ่น	เริ่มตนที่การเขาชม	“ปราสาทปราก”	(Prague	castle)

เป็นพระราชวังหลวงและที่วาราชการของกษตัริยแหงโบฮีเมีย	เริ่มสรางปี	ค.ศ.870	และมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบบาโรก	นอกจากน้ีภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.	Vitus	cathedral)	ซึ่งเป็นโบสถหลวงเกาแก
โดยเริ่มสรางปี	ค.ศ.930	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก	ภายในประดับดวยกระจกสี	(stain	glass)	อยางงดงาม
จากน้ันเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ	อาทิ	ที่ทําการรัฐบาล	ชุมชนเลนแรแปรธาตุ	เป็นตน	และสุดทายเก็บภาพ

วิวทิวทัศนที่ลํ้ าคาบนเนินปราสาทปราก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกยานเมืองเกากรุงปราก	ซึ่งประกอบไปดวย	สะพานชารล	สะพานหินเกาแกที่ขาม

แมน้ํา	“วัลตาวา”	สะพานแหงน้ีเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของกรุงปราก	มีชื่อเสียงไปทั่วโลก	และเป็นหน่ึงในสะพานที่
งดงามมากที่สุดในยุโรปและหยุดขอพรกับนักบุญจอหนแหงเนโปมุข
จากน้ันเดินตอไปยังจัตุรัสเมืองเกาเพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตรชื่อกองโลก	โดยเมื่อเวลาครบทุก	ๆ	ชั่วโมง

จะมีเสียงบรรเลงและตุกตาออกมาเริงระบําสวยงาม
จากน้ันอิสระชอปป้ิงยานเมืองเกา	อาทิ	ชวาลอฟสกี้	อัญมณี	เครื่องพอรซเลน	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	NH	Prague	City	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางไปยังเมืองคาโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	(127	ก.ม.)	เมืองพักตากอากาศชื่อดัง	ที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ําแร

และสปา	โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง	“มาเรียนสกี	ลาสนี”	(Mariensky	Lazny)	มีบรรยากาศที่
สวยงาม	และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิก	เหมาะแกการถายภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินเยี่ยมชมเมืองคาโลวี	วารี	เพื่อชมความงดงามของเมืองแหงการตากอากาศและการทําสปา	เมือง

แหงน้ําแรที่ใหญสุดของประเทศเช็ก	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	(Tepla	River)
ไหลอยูรอบเมือง	ปัจจุบันมีน้ําพุ	น้ําแรอุณหภูมิตั้งแต	42–72	องศาเซลเซียสทั้งหมด	12	แหง
นําทานเดินสํารวจและชิมน้ําแรธรรมชาติ	3	จุด	ที่มีระดับความเขมขนแตกตางกัน	ถายภาพกับอาคารทิสนีโค

โลนาด	อาคารรูปแบบวิคตอเรียนแปลกตา	และอิสระชอปป้ิงกับสินคาทองถิ่น	เชน	เครื่องแกวพอรซเลน	เหลาเบ
เชอลอฟกา	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Imperial	Karlovy	vary	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยว	ที่มีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร-น้ําพุรอนระดับโลก
อีกแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก	อีกทั้งยังไดรับการ	ขนานนามวาเป็น	"เมือง
แหงสปา"	ที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาและผืนป าอันสีเขียวขจี	นับวาเป็นเมืองที่มี
บรรยากาศแสนโรแมนติกไมแพเมืองแหงการทองเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Imperial	Karlovy	vary	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมืองเดรสเดน	(Dresden)	ประเทศเยอรมนี	(170	ก.ม.)เที่ยวชมเมืองอัญมณีแหงลุมน้ํา

เอลเบอ	เดรสเดนไดรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นอยางมาก	แตไดมีการบุรณะซอมแซมสรางเลียน
แบบของเดิมเกือบทั้งหมด
แวะเก็บภาพกับเซมเพอรโอเปราและพระราชวังสวิงเกอร
จากน้ันไปที่โบสถเฟราเอน	(Frauenkirche)	สัญลักษณอันดับหน่ึงของเมืองที่ถูกสรางในรูปแบบบาโรก	และ

เมื่อเวลาอันสมควรเดินทางตอ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางไปยังตําบลไมสเซน	(Meissen)	เพื่อเก็บภาพกับปราสาทโบราณ	“อัลเบรคสบูรก”

(Albrechtsburg	Castle)	ริมแมน้ําเอลเบอ	(Elbe	River)	สรางปี	ค.ศ.929	โดยกษตัริยเฮนรี่ที่	1	ถือเป็นปราสาท
ที่เกาแกที่สุดของเยอรมนี
เยี่ยมชมศูนยการแสดงสินคาไมสเซน	เพื่อเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง	ไดแก	เครื่องเคลือบพอรซเลน

ซึ่งใชเทคนิคการทําจากดินเหนียวแข็ง	เพื่อความทนทานของเครื่องเคลือบ	ซึ่งถือเป็นตนกําเนิดแหงแรกของ
ยุโรป
จากน้ันเดินทางตอไปยังกรุงเบอรลิน	(Berlin)	(195	กิโลเมตร)	เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงแหง

เยอรมนีในวันรุงขึน้

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NH	Berlin	City	West	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



(	Dresden)	มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา	Drežďany	แปลวาชนเผาแหงป า
ริมแมน้ํา	ทั้งน้ีเมืองเดรสเดินตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ	เป็นเมืองหลวงของ
รัฐซัคเซิน	แตเป็นเมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ	นอกจากน้ี
บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมืองเดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดก
โลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

เป็นโบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู	ลักษณะรูปทรงของโบสถเป็นทรงโดมหัว
กลม	สองโดมคูกัน	โบสถแหงน้ีสรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตร	และถือไดวา
โบสถแหงน้ี	เป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิคอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปราสาทโบราณ	“อัลเบรคสบูรก”	(Albrechtsburg	Castle)	ริมแมน้ําเอลเบอ
(Elbe	River)	สรางปี	ค.ศ.929	โดยกษตัริยเฮนรี่ที่	1	ถือเป็นปราสาทที่เกาแก
ที่สุดของเยอรมนี	เยี่ยมชมศูนยการแสดงสินคาไมสเซน	เพื่อเลือกซื้อสินคาของ
ที่ระลึกที่มีชื่อเสียง	ไดแก	เครื่องเคลือบพอรซเลน	ซึ่งใชเทคนิคการทําจากดิน
เหนียวแข็ง	เพื่อความทนทานของเครื่องเคลือบ	ซึ่งถือเป็นตนกําเนิดแหงแรก
ของยุโรป

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี	มี
ประชากร	3.4	ลานคนในเขตเมือง	มากที่สุดในเยอรมนี	และมากเป็นอันดับสอง
ในสหภาพยุโรป	เป็นศูนยกลางของเขตนครหลวงเบอรลิน-บรานเดนบูรก	ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี	มีประชากรในเขตนครหลวงรวม	5	ลานคน
จาก	180	ชาติ	มากเป็นอันดับเกาในสหภาพยุโรป	เบอรลินเป็นหน่ึงใน
ศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป	ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสาร
มวลชน	และวิทยาการ	เป็นศูนยกลางที่สําคัญของการคมนาคมทางอากาศ
และทางรางของทวีป	พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลาก
หลาย	ซึ่งประกอบไปดวย	อุตสาหกรรมการสรางสรรค	บริษทัดานสื่อ	การบรี
การสิ่งแวดลอม	ศูนยการประชุมและแสดงสินคา	เบอรลินเป็นเมืองที่มีนักทอง
เที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	รวมถึง	วิศวกรรมจราจร
ออปโตอิเล็กทรอนิกส	ไอที	อุตสาหกรรมยานยนต	สุขภาพ	วิศวกรรมชีวการ
แพทย	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	Berlin	City	West	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ออกเดินทางไปยังตําบอลพอตสดัม	(Potsdam)	เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่มรดกโลก	คือ	พระราชวังที่ยิ่งใหญที่สุดใน

พื้นพิภพ	“พระราชวังซ็องซูซี”	(Sanssouci	palace)	ดําริสรางโดยพระเจาเฟดเดอริกที่	2	แหงรัสเซีย	สรางในปี
1745	ในรูปแบบร็อคโคโค	ภายในประดับตกแตงดวยชวาลอฟสกี้จากออสเตรียที่สวยงาม	ตระการตา	และชม
สวนเลนระดับดานนอกถูกจัดวางในรูปแบบบาโรกที่สวยงามยิ่งใหญอลังการ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เยี่ยมชมเบอรลิน	เริ่มจากการเขาสู	อีสต-ไซด-แกลลอรี	่ตามรอยของกําแพงเบอรลินที่ยังหลงเหลือและ

เป็นจุดสนใจของกําแพงกวา	1,200	หลา	ที่ถูกถายทอดผานภาพวาดจากศิลปินกวา	118	ทาน	บอกเลาเรื่องราว
ตาง	ๆ
ผานชมเช็คพอยทชารลี	ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกาและรัสเซีย
จากน้ันไปเก็บภาพกับเบอรลินโดม	มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี	สรางในรูปแบบอิตา

เลียนเรเนซองส
และถายภาพกับประตูบรันเดนบวรก	สัญลักษณแหงชัยชนะของเมือง	รวมไปถึงสวนอนุเสาวรียรําลึกถึงคน

ยิวที่เสียชีวิตในสงครามโลก	(Holocaust)	สัญลักษณที่ผูคนทั่วโลกจดจําและเก็บภาพกับอาคารไรชสตัคด
(1884)	อาคารรัฐสภาแหงชาติเยอรมนี	ที่เป็นศิลปะอิตาเลียนเรเนซองสที่สวยแปลกตา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NH	Berlin	City	West	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี
เป็นสวนหน่ึงของเขตนครเบอรลิน	พอทสดัมเป็นที่รูจักจากการเป็นที่ประทับ
ของกษตัริยปรัสเซียหลายพระองค	สวนตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมตอ
กันเป็นจํานวนมาก	และมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยเฉพาะ
สวนและพระราชวังพระราชวังซ็องซูซี	ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี

เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่	2	แหงปรัสเซียตั้งอยูที่เมือง
พอทสดัมในประเทศเยอรมนี	สรางโดยพระราชประสงคของพระเจาฟรีดริชระ
หวางปี	ค.ศ.	1745	ถึงปี	ค.ศ.	1747	โดยมีจอรจ	เวนซเลาส	ฟอน	คโนเบิลสด
อรฟฟ	เป็นสถาปนิก	สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรโคโค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี	มี
ประชากร	3.4	ลานคนในเขตเมือง	มากที่สุดในเยอรมนี	และมากเป็นอันดับสอง
ในสหภาพยุโรป	เป็นศูนยกลางของเขตนครหลวงเบอรลิน-บรานเดนบูรก	ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี	มีประชากรในเขตนครหลวงรวม	5	ลานคน
จาก	180	ชาติ	มากเป็นอันดับเกาในสหภาพยุโรป	เบอรลินเป็นหน่ึงใน
ศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป	ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสาร
มวลชน	และวิทยาการ	เป็นศูนยกลางที่สําคัญของการคมนาคมทางอากาศ
และทางรางของทวีป	พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลาก
หลาย	ซึ่งประกอบไปดวย	อุตสาหกรรมการสรางสรรค	บริษทัดานสื่อ	การบรี
การสิ่งแวดลอม	ศูนยการประชุมและแสดงสินคา	เบอรลินเป็นเมืองที่มีนักทอง
เที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	รวมถึง	วิศวกรรมจราจร
ออปโตอิเล็กทรอนิกส	ไอที	อุตสาหกรรมยานยนต	สุขภาพ	วิศวกรรมชีวการ
แพทย	และเทคโนโลยีชีวภาพ



กําแพงเบอรลินสัญลักษณการพายสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมนี	จนตอง
เกิดการแบงประเทศระหวางเยอรมันตะวันตก	กับตะวันออก	และไดรับการ
ขนานนามวาเป็นสัญลักษณแหงสงครามเย็น

เป็นชื่อที่ฝ านพันธมิตรตั้งใหกับทางผานกําแพงเบอรลิน	ในชวงสงครามเย็น

เป็นโดมอันนาทึ่งของโบสถนิกายโปรเตสแตนต	เป็นสถาปัตยกรรมแบบบา
โรกและเรอเนสซองซ	ตัวโดมที่อยูสูงขึน้ไป	70	เมตร	พื้นบริเวณใจกลางโบสถ
ยังมีสีสันเปลงประกายจากลําแสงสองสวางลอดผานหนาตางที่ตกแตงดวย
กระจกสีทั้งสามบาน	บานหนาตางเหลาน้ีพรรณนาถึงการประสูติ	การตรึง
กางเขนและการคืนชีพของพระเยซู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	Berlin	City	West	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางตอไปยังตอนเหนือของเยอรมนี	เพื่อเยี่ยมชมเมืองเบรเมน	(Bremen)	เมืองมรดกโลกที่เกาแกและ

เป็นเมืองที่มีมนตเสนหมากที่สุดเมืองหน่ึงในยุโรปเหนือ	มีบรรยากาศสวยงามอยางมาก	จนไมอาจพลาดไดดวย
ประการทั้งปวง	(400	ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินเยี่ยมชมเมืองเบรเมน	เริ่มที่จัตุรัสกลางเมือง	(Market	square)	ซึ่งบริเวณโดยรอบจัตุรัสน้ีมีสิ่งกอสราง

ที่สําคัญ	ๆ	ของเมืองเบรเมน	ที่ทั้งเกาแก	สวยงามและมีคุณคาเป็นมรดกโลกอยู	อาทิ	ศาลาวาการเบรเมน	,	รูป
หินแกะสลักโลแลนนักรบคูกายของกษตัริยชารลเลอมาญ,	รัฐสภาแควนเบรเมน	,	โบสถเซนตปีเตอร	ที่มี
เรื่องราวความเป็นมากวา	1,200	ปี	และรูปหลอบรอนซลานักดนตรี	ที่หากใครแวะมาที่เบรเมน	ก็ตองมาลูบขา
ของเจาลาเพื่อขอพร	ซึ่งทั้งหมดน้ีลวนเป็นสัญลักษณของเมืองเบรเมนทั้งสิ้น	และเมื่อ
ไดเวลาอันสมควรเดินทางตอไปยัง	เมืองทาทางตอนเหนือที่ใหญที่สุด	และใหญเป็นอันดับ	2	ของเยอรมนีรอง

จากเบอรลิน	น่ันคือ	“เมืองฮัมบูรก”	(Hamburg)	(120	ก.ม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NH	Hamburg	Mitte	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เมืองเบรเมน	เมืองทาเรือกับการเดินเรือที่สําคัญทางตอนเหนือของเยอรมัน
ความสัมพันธทางการคาระหวางชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองทาประ
มาณ	1,000	แหงรอบโลกในแตละปี	ขนถายรถยนตสําคัญที่สุดในยุโรปดวยทา
เรือเบรเมอรฮาเฟนไมเป็นเพียงทาเรือขนถายตูคอนเทนเนอรใหญที่สุดใน
ยุโรป	แตยังเป็นทาเรือ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมืองอันถือเป็นตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุด
ในประเทศเยอรมนีดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย
(FRAUENKIRCHE)	จุดเดนคือมีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระ
แมมาเรียตัวนาฬิกาและตุกตาประดับน้ีถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ.
1509	เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระราชกฤษฎีกาทองคําปี	1356	ที่ตราขึน้ตามพระ
ราชบัญชาของจักรพรรดิคารลที่	4	แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิจ์ากน้ัน
อิสระใหทานถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุนเนน	สรางขึน้ระหวาง
ปีค.ศ	1389	–	1396	ดวยหินรูปทรงปิรามิดยาว	19	เมตรมีลักษณะคลายยอด
หอคอยสไตลกอธิค

เมืองฮัมบวรกอันเกาแกกวา	1,200	ปี	เป็นทั้งเมืองใหญอันดับที่สอง	และเมือง
ทาออกทะเลที่สําคัญที่สุดของเยอรมนี	และเป็นศูนยกลางการคาตางประเทศ
ใหญที่สุดอีกดวย	นําเที่ยวชมเมืองฮัมบวรก	อันประกอบดวยที่ตั้งที่แสนงดงาม
ริมแมน้ําเอลเบกับแมน้ําอัลสเทอร	เต็มไปดวยสีสันในยานเริงรมยเซนตเพาลี
กับถนนเรเพอรบาน	ผานชมโบสถมิเชลล	เขตทาเรือที่ชวนประทับใจเองเรียง
รายไปดวยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม	ทําใหเมืองน้ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	Hamburg	Mitte	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางเยี่ยมชมเมืองทาที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	ไดแก	“เมืองฮัมบูรก”	มีแมน้ําเอลเบอ	(Elbe)	ไหลผานกลาง

เมือง	โดยเริ่มตนเก็บภาพกับโบสถเซนตไมเคิล	สรางปี	ค.ศ.1669	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณและสิ่งกอสรางแหง
แรกทางฝ่ังเมืองใหม
จากน้ันผานชมอาคารชีลีเฮาส	(Chilehuas)	สรางดวยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต	ซึ่งถือเป็น

สวนหน่ึงของมรดกโลกดวย
เดินทางตอไปยังจัตุรัสกลางเมือง	ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูรก	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณของ

เขตเมืองเกา	เดินทางตรงตอไปที่ทาเรือ	เพื่อลองเรือชมความงดงามริมสองฝากฝ่ังของแมน้ําเอลเบอ	โดยจะผาน
สวนที่สําคัญ	ไดแก	“สไปเชอรสตัต”	(Speicherstadt)	คือบริเวณสวนที่เป็นโกดังริมน้ํา	สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1883	ในรูปแบบนีโอคลาสสิค-โกธิก	ในชวงเวลาดังกลาวที่น่ีเคยมีโกดังสินคาริมน้ํามากที่สุดในโลกจนทําให
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย-ชวงคํ่า
อิสระชอปป้ิง	ณ	ยานถนนคนเดินนอยเออรวอลและยานทางเดินริมน้ําถนนยุงฟันชตีก	(Jungfernstieg)

ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมใหทานเลือกสรรมากมาย	อาทิ	Hermes,	Chanel,	Loui	Vuitton,	Dior,	Watches	ฯลฯ
เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยังทาอากาศยานฮัมบูรก	เพื่อทําการเช็คอินและคืนภาษีสําหรับการชอป



ป้ิง	และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK062	เวลา	21.35	-	05.45(+1)	น.
(ณ	เวลาทองถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส)	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสูประเทศไทย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองฮัมบวรกอันเกาแกกวา	1,200	ปี	เป็นทั้งเมืองใหญอันดับที่สอง	และเมือง
ทาออกทะเลที่สําคัญที่สุดของเยอรมนี	และเป็นศูนยกลางการคาตางประเทศ
ใหญที่สุดอีกดวย	นําเที่ยวชมเมืองฮัมบวรก	อันประกอบดวยที่ตั้งที่แสนงดงาม
ริมแมน้ําเอลเบกับแมน้ําอัลสเทอร	เต็มไปดวยสีสันในยานเริงรมยเซนตเพาลี
กับถนนเรเพอรบาน	ผานชมโบสถมิเชลล	เขตทาเรือที่ชวนประทับใจเองเรียง
รายไปดวยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม	ทําใหเมืองน้ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว

อาคารชีลีเฮาส	(Chilehuas)	สรางดวยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่น
นิสต	ซึ่งถือเป็นสวนหน่ึงของมรดกโลกดวย	เดินทางตอไปยังจัตุรัสกลางเมือง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูรก	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณของเขตเมือง
เกา

ยานโกดังชไปเคอชตัท	(Speicherstadt)	เขตคลัง	สินคาที่ไดรับการยอมรับวามี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี	ตั้งอยูภายในเขตทาเรือฮัมบูรก	สมกับที่
เป็นทาเรือที่ใหญที่สุดในเยอรมนีและใหญติดอันดับโลก	ยานซังทเพาลี	(St.
Pauli)	อีกหน่ึงยานที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เป็นยานเกาแกที่สามารถยอนกลับไป
ในศตวรรษที่	17	เป็นศูนยกลางการพักผอนหยอนใจ	และสวนสนุก	ปัจจุบัน
ยานซังทเพาลีเป็นที่รูจักกันดีในฐานะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ลองเรือชมความงดงามริมสองฝากฝ่ังของแมน้ําเอลเบอ	โดยจะผานสวนที่
สําคัญ	ไดแก	“สไปเชอรสตัต”	(Speicherstadt)	คือบริเวณสวนที่เป็นโกดังริมน้ํา
สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1883	ในรูปแบบนีโอคลาสสิค-โกธิก	ในชวงเวลาดังกลาวที่น่ี
เคยมีโกดังสินคาริมน้ํามากที่สุดในโลกจนทําใหไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปัจจุบัน

อิสระชอปป้ิง	ณ	ยานถนนคนเดินนอยเออรวอลและยานทางเดินริมน้ําถนนยุง
ฟันชตีก	(Jungfernstieg)	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมใหทานเลือกสรรมากมาย	อาทิ
Hermes,	Chanel,	Loui	Vuitton,	Dior,	Watches	ฯลฯ

ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK418	เวลา	08.45
-	18.15	น.	(ณ	เวลาทองถิน่ประเทศไทย)



ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ
ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ	และความไววางใจในการรวมเดินทางไปเปิดประสบการณกับเรา	แลวพบกัน
ใหมกับการเดินทางในภาคตอไป	ขอบคุณครับ/คะ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด	ถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใช	วีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตาง	ๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเป็นบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง	หรือกลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิ	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง,	พูดจาหยาบ

คาย,	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข	ที่บริษทัฯ

ไดระบุไวขางตนทุกประการ

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน	กรุณาจองทัวรและ	ชําระเงินมัดจําลวงหนา	20,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึง
ทาน	ภายใน	7	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวร
สวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษีสนามบิน
2.	คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ	ตามมาตรฐานยุโรป
3.	คาเขาชมสถานที่	ปราสาทปราก,	มหาวิหารเซนตวิตุส,	พระราชวังซ็องซูซี
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ	ในกรณีที

ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะ
สม
6.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศเช็ก	(เชงเกน)	**พักในประเทศเช็ก	3	คืน**
7.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS

PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	,	คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว	(หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระ
ในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษา
จากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร)
8.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
9.	คาทิปคนขับรถ	2	ยูโรตอคนตอวัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวร
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่มเติม

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	ใชเวลายื่นประมาณ	10	วันทําการ
(ในการยื่นคํารองขอวีซา	ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ทีศู่นยรับคํารองขอวีซา
VFS	ของสาธารณรัฐเช็ก)ตึกสีลมคอมเพล็กซ	ชัน้	15
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี



วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ทานจะตองนําไปแสดงดวย	เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2x2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	พื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดํา	และหามสแกน)	มีอายุไมเกิน	6	เดือน

และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	18	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยู	ตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดย

ระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน
6.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	“หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา”	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
7.	Statement	บัญชีเงินฝากออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง	6	เดือนที่ออกโดยธนาคาร	โดยตองอัพเดทถึง

เดือนปัจจุบันและควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติ
วีซา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครัว	(เป็นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***

8.	กรณีที่บริษทัของทาน	ทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจาก
เอกสารขอ	1	–	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการก
ลับมาทํางานของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

วันและเวลานัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา	และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน
12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
หมายเหตุ	:	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณีหลังจากการ

จองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข	ทีบ่ริษทัฯ	ได
ระบุไวขางตนทุกประการ

ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	30	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน
อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของ
สายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูกปฏิเสธการเขา
เมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได	หัวหนาทัวร
มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว	เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใช
จายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)	
1.	หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	30	วัน

โดยไมเสียคาใชจาย
2.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู
กําหนด	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
3.	กรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลวน้ัน	ผูเดินทางตองรอ	REFUND

เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อ



ยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินน้ันสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)	
	การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบินเอมิเรตสในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Emirate	Skywards

ได	โดยขึน้อยูกับเงื่อนไขในแตละประเภทของตัว๋เดินทาง	ซึ่งการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดลวนเป็นสิทธิของสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	
	ตามที่สายการบินไดแจงยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน	หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภาย

หลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)	
1.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin/Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ
2.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด	โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูในบริเวณอุทยานแหง

ชาติ	หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมเกิน	18	องศาเซลเซียสตอปี	จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก	โดยมักจะมี
เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
3.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3	-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม	ทานสามารถจายเพิ่มเติม	เพื่อใหเป็นหองพักแบบ
DOUBLE	SINGLE	USE	ได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)	
1.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม

น้ัน	ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือการเปิดรับจองผานทาง	Online	ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดัง
กลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงินคา	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได
2.	และหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	ที่เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดัง

กลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)	
1.	คาทัวรน้ีไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	1.5	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได	หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด
3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
4.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหมีน้ํา

หนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	หรือ	23	กิโลกรัม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของสายการบินน้ัน	ๆ	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน	ทั้งน้ีเจาหนาที่จะทําการสง	“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง”	ใหแกทานในชวง
กอนวันเดินทาง	โปรดศึกษาโดยละเอียด
5.	กระเปา	สัมภาระที่มีลอเลื่อน	และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน	ไมเหมาะแกการเป็นกระเปาถือขึน้บน

ยานพาหนะในการเดินทาง	ไดแก	เครื่องบิน	รถโคช	รถไฟ	เป็นตน	โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย,	สูญเสียของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งสาย
การบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย	หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเปาใบใหญที่โหลดขึน้เครื่อง	ตามการพิจารณา
การชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน	ๆ

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)	
	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	หรืออเมริกา	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ



จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน
สวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)	
	หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	60	วัน				คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน				หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	15	วัน				หัก	50%	ของคาทัวร
4.	ยกเลิกในวันเดินทาง	3	วัน	หรือ	NO	SHOW				หัก	100%	ของคาทัวร

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
1.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	และสามารถหาบุคคลมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอวีซา

ไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	(แตจะตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่เป็น	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND)
2.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ		ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด	เป็น
ไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน	หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอนการเดินทาง	15	วัน	(โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน	ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่น
แลว)
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการเดินทาง	รวมทั้ง

ไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันไดแก	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัย
ธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ

ไปในทางผิดกฎหมาย	หรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด


