
 

 

 

 

 

NORTH GERMANY & CZECH 

8 Days  5 Night by SCOOT 

11-18 เมษายน 2562/หยดุสงกรานต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร เยอรมนัเหนอื + เชค  

โดยสายการบนิ SCOOT 
สะพานหนิบาสไต  เดรสเดนเมอืงทีส่วยทีส่ดุของเยอรมน ี

กรงุปราก เมอืงมรดกโลก   คารโ์รว ีวาร ีสดุยอดเมอืงน า้แร ่

ไมเซน ตน้ก าเนดิเครือ่งเคลอืบพอรซ์เลน 

พระราชวงัซองซูซ ีแวรซ์ายแหง่เบอรล์นิ  

2 คนืในกรงุเบอรล์นิ รอ่งรอยสงครามโลก และเมอืงหลวงทีไ่มเ่คยหลบัใหล   

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 2,000 บาท/ทรปิ** 
 

รายการทวัร ์
วนัพฤหสัฯที ่11 เม.ย.      กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

14.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(FlyScoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

11-18 เมษายน 2562 66,900.- 66,900.- 63,900.- 62,900.- 12,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


สายการบนิ SCOOT ใช้เครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิ

มบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 3,425 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,175 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,975 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 3,700 บาท 

หมายเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธิค์ดิคา่น ้าหนักตามอตัราเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 1,000 บาท) 

 

17.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ีโดย เทีย่วบนิที่ ีTR611  

21.05 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัศกุรท์ ี ่12 เม.ย.            สนามบนิเบอรล์นิ – สะพานหนิบาสไต – เดรสเดน               (-/L/D) 

00.25 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR734 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทเีกล กรุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีย่โุรปชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ัว่โมง ) 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ะพานบาสไต (Bastei Bridge) ระยะทาง 235 กม.  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมสะพานหนิทีสู่งกว่า 194 เมตร เหนือแมน่ ้าเอลเบ (Elbe River) ตัง้อยูใ่นอุทยาน

แห่งชาตแิซกซอนสวติเซอรแ์ลนด์  (Saxon Switzerland National Park) อุทยานแห่งชาตทิี่มี

ชือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่ว เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับคนทีช่อบขีจั่กรยาน เดนิป่า 

และปีนเขา เพราะความสวยงามของธรรมชาตโิดยรอบและภเูขาหนินอ้ยใหญ่ทีดู่แปลกตา ท าให ้

สะพานบาสไตเป็นหนึง่ในจุดท่องเทีย่วยอดนยิม และถูกขนานนามว่าเป็นสะพานหนิทีส่วยทีสุ่ด

ในเยอรมน ีปัจจบุันสะพานบาสไตเป็นหนึง่ในจดุชมววิทางธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของประเทศเยอรมนี

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเดรสเดน (Dresden) ระยะทาง 46 กม. เมอืงทีม่คีวาม

สวยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี  ไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็น  “ฟลอเรนซแ์ห่งแมน่ ้าเอลเบ”้ และเป็นหนึง่ใน

เมอืงทีส่วยทีสุ่ดของประเทศเยอรมน ีทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและผ่านเหตุการณ์ต่างๆมา

มากมาย น าท่านชมเมอืงเดรสเดน ซึง่ชาวเยอรมันต่างภมูใิจว่าในอดตีทีน่ี่คอืเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุ 

ปัจจบุันไดรั้บการบรณูะใหง้ดงามเหมอืนกอ่นทีจ่ะถูกระเบดิทางอากาศท าลายในสมัยสงครามโลก

ค รั้งที่  2 ชมบ ริเวณ ศาลาว่าก าร  (Rathaus)  แล ะ  โบ สถ์ไม้ก าง เก งศ ัก ดิ์ศ ิท ธิ ์

(Kreuzkirche) ซึง่เป็นโบสถท์ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของเมอืง สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 เชือ่กันว่ามี



ชิน้ส่วนของไมก้างเขนศักดิส์ทิธ ิที่ใชต้รงึพระเยซูครสิต์ จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกับเซมเพอร์

โอเปรา่เฮา้ส ์(Semperoper) สถานทีอ่นัโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมของเมอืง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ DORINT HOTEL DRESDEN ระดบั 4 ดาวในเมอืงเดรสเดน หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัเสารท์ ี ่13 เม.ย.   เดรสเดน – กรงุปราก – สะพานชารล์ – จตัรุสัสตาโรเมสเค ่       (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) ประเทศเชค ระยะทาง 147 กม. 

 น าท่านชมบรเิวณปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค  

รับสั่งใหใ้หส้รา้งขึน้ในปีค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ (Borivoj)  โดยในปัจจุบันเป็นท าเนียบ

ประธานาธบิดี  น าท่านชมดา้นนอกของวหิารเซนต ์ ไวตุส (St. Vitus Cathedral) วิหาร

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344  ศลิปะแบบโกธคิซึง่มกีารกอ่สรา้งเป็นระยะเป็นเวลาหลายรอ้ยปี

จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929       

น าทา่นเทีย่มชมสะพานชารล์ (Charles Bridge) สิง่กอ่สรา้งในสมัยพระเจา้ชารล์ ที ่4 กษัตรยิ ์

ผูซ้ ึง่เป็นทีรั่กยิง่ของพสกนกิรชาวเชค  เป็นสะพานเกา่แกท่ีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้จาก

ปูนและไข่ไก่กว่าลา้นฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมอืง สองขา้งสะพานประดับดว้ยรูปปั้น

นักบุญทีเ่คารพนับถือของชาวเชค 30 องค ์รวมถงึรูปปั้นพระครสิตข์องชาวยวิ  สัมผัสกับรูปหล่อ

บรอนซ ์นักบญุจอหน์ เนโปมกุ (John Nepomuk)  

 

ซึง่เป็นทีนั่บถอืกันมากในหมูป่ระชาชนชาวกรุงปราก เชือ่กันว่าหากใครไดส้ัมผัสแลว้จะมโีชคทัง้

การงานและความรัก หรอืทา่นจะไดก้ลับมาทีป่รากอกีครัง้ในไมช่า้      

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บา่ย น าท่านเทีย่วชมย่านจตัุรสัสตาโรเมสเค ่(Staromeske Square) จัตุรัสทีต่ัง้อยู่ยา่นเมอืงเก่า  

ทา่นจะไดเ้ห็น นาฬกิาดาราศาสตร ์ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเชือ่ดัง้เดมิในสมัยนัน้ทีเ่ชือ่วา่โลกนัน้

เป็นศูนย์กลางของสรรพสิง่ศูนย์กลางของจักรวาล  ฉะนั้นนาฬิกานี้จงึแสดงการโคจรของพระ

อาทติยอ์ยูร่อบโลก ยิง่ไปกว่านัน้เมือ่ครบรอบของทุกชั่วโมงรูปปั้นโครงกระดูกจะกระตุกระฆังเป็น

สญัญานบอกเวลา ประตหูอนาฬกิาจะเปิดออกพรอ้มแสดงเหลา่สานุศษิยข์องพระครสิต ์12 คนเดนิ

ออกมาเยีย่มทีห่นา้ต่าง เป็นเวลาใหท้า่นไดเ้ดนิชมยา่นตลาดกลางแจง้ สนิคา้พืน้เมอืง หรอืเลอืกช ้

อปป้ิงสนิคา้ตามอยัธยาศัย        

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร        

พกัที ่ HOTEL DON GIOVANNI ระดบั 4 ดาว ในกรงุปราก หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทติยท์ ี ่14 เม.ย.         กรงุปราก – คารโ์ลว ีวาร ี                                               (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ระยะทาง 127 กม. เมอืงแหง่น ้าแรท่ีใ่หญ่

สุดของประเทศเชค ตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมแีม่น ้าเทปลา (Tepla River)  

ไหลหลอ่เลีย้งเมอืงจนถงึเดีย๋วนีท้ัง้เมอืงมนี ้าพนุ ้าแรอ่ณุหภมูติัง้แต ่30–72 องศาเซลเซยีสทัง้หมด 

12 แห่ง สปาทีเ่มอืงนีม้ชี ือ่ไปทั่วโลกวา่เป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ  มเีจา้นายหลายพระองค์

เคยเสด็จมาเยอืน   อาท ิ จักรพรรดนิีมาเรยีเทเรซา แห่งออสเตรยี พระเจา้ปีเตอรม์หาราชแห่ง

รัสเซยีและพระเจา้ เฟรเดอรกิที ่1 แห่ง ปรัสเซยี  ท าใหเ้มอืงนี้กลายเป็นรสีอรท์สขุภาพระดับโลก 

นอกจากนี้เมอืงคารโ์ลว ีวาร ียังไดช้ือ่ว่าเป็นทีช่มุนุมของเหล่าศลิปินชือ่ดังเชน่เกอเธ่, บโีธเฟน,ริ

ชารด์ วากเนอร ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมและชมิ บ่อน า้แร่ธรรมชาต  ิซ ึง่มแีท่นน ้าพุน ้าแร่ มีอุณหภูมติัง้แต่ 30, 50 และ 72 

องศาเซลเซยีสใหไ้ดล้องดื่ม การดื่มน ้าแร่ที่นี่นัน้ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์

ชเลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า ในสมยักอ่นมแีพทยห์ลายคนไดใ้ชว้ธิกีารบ าบดัดว้ยน ้าแรโ่ดย

การใชน้ ้าดืม่เขา้ไปในปรมิาณมากๆเป็นการลา้งล าไส ้จากนัน้จงึแชน่ ้าแรเ่พือ่กระตุน้การท างานของ

โลหติและขบัรขูมุขน  เนื่องจากในสมัยกอ่นเมอืงนีเ้ป็นเมอืงแหง่การบ าบัดรักษาดว้ยน ้าแรข่องเชือ้

พระวงศข์องยุโรปและชนชัน้สูง ท าใหอ้าคารต่างๆ ไดรั้บการตกแต่งกลมกลืน บา้งตกแต่งดว้ย

เพรสโก ้บา้งตกแตง่ดว้ยโมเสสหลากส ีบา้งตกแตง่แบบโคโลรา่ดา  ท่านสามารถเดนิชมเมอืงนีไ้ด ้

ไมรู่เ้บือ่ ขณะเดยีวกนัก็สามารถดืม่ชมิแหลง่น ้าแรใ่นเมอืงทีม่กีวา่ 12 จดุ  

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  SPA HOTEL THERMAL ระดบั 4 ดาวในเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท์ ี ่15 เม.ย.  คารโ์รว ีวาร ี– ไมเซน –  กรงุเบอรล์นิ – จตัรุสัโพสแดมเมอร ์-ชอ้ปป้ิงกรงุ

เบอรล์นิ                                                                                    (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไมเซน (Meissen) ระยะทาง 163 กม. เมอืงเล็กๆ ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้า Elbe 

เป็นเมอืงทีเ่ด่นทางดา้นการท าเครือ่งเคลอืบดนิเผา (Porcelain) เนื่องจากเป็นตน้ก าเนดิแห่งแรก

ของยุโรป น าท่านชมปราสาทอลัเบรคสบูรก์ (Albrechtsburg Castle) ปราสาทโบราณรมิ

แมน่ ้าเอลเบอ (Elbe River) สรา้งในปีค.ศ.929 โดยกษัตรยิเ์ฮนรีท่ี ่1 ถอืเป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของเยอรมน ีจากนัน้น าทา่นเยีย่มชมศนูยก์ารแสดงสนิคา้ไมเซน เพือ่เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึทีม่ี

ชือ่เสยีง ไดแ้ก ่เครือ่งเคลอืบพอรซ์เลน ซึง่ใชเ้ทคนคิการท าจากดนิเหนยีวแข็ง เพือ่ความทนทาน

ของเครือ่งเคลอืบ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู่กรุงเบอรล์นิ (Berlin) ระยะทาง 197 กม. น าท่านเที่ยมชมย่านเศรษฐกจิของกรุง

เบอรล์นิ ณ จตัรุสัโพสตแ์ดมเมอร ์(Potsdamer Platz)  ศนูยร์วมสนิคา้ ไอท ีสนิคา้แบรนดด์ัง

ของเยอรมนี และถนน Kurfürstendamm หรอื 'Ku'damm และ ถนน Tauentzien ย่าน           

ชอ้ปป้ิงที่ข ึน้ชื่อของกรุงเบอร์ลิน เรียงรายไปดว้ยรา้นสนิคา้แบรนด์เนม อาทิ Hermes, Louis 

Vuitton, Chanel , Valentino, Gucci , Prada รวมไปถึงแบรนด์เสื้อผา้ของยุโรปเช่น Zara, 

H&M,Bershka, Adidas, Nike และอีกมากมาย  นอกจากนั้นยังมีหา้งสรรพสนิคา้เจา้ใหญ่ของ

เยอรมน ีKaDeWe และ Europa Center รอใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ 

พกัที ่ PARK INN HOTEL BERLIN ระดบั 4 ดาวในกรงุเบอรล์นิ หรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วนัองัคารที ่16 เม.ย. กรงุเบอรล์นิ – พระราชวงัซองซูซ ี– อสีตไ์ซด ์แกลลอรี ่– ลอ่งเรอื

แมน่ า้สปร ี                                                                   (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัซองซูซ ี(Sanssouci Palace) พระราชวังฤดรูอ้นของพระเจา้เฟด

เดอรคิ  ทีท่รงสรา้งแขง่กบัพระราชวังแวรซ์ายของฝร่ังเศส ตกแตง่สไตลร็์อคโคโค ่ ชือ่ของ

พระราชวังแหง่นีม้ทีีม่าจากวลภีาษาฝร่ังเศส (Sans Souci) ซึง่มคีวามหมายวา่ “ไรก้งัวล”                   

น าทา่นเขา้ชมภายในพระราชวัง และสวนพฤกษศาสตรท์ีส่วยงามบรเิวณรอบพระราชวัง ไดเ้วลา

พอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งเบอรล์นิตะวันออก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมร่องรอยในประวัตศิาสตรแ์ห่งการปกครอง ทีแ่ยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหว่าง

ตะวันตกและออก ณ อสีตไ์ซด ์แกลลอรี ่(East Side Gallery) ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ 

สถานทีแ่สดงฉากตา่งๆทีเ่กดิจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การ

สรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตรถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 

118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆแทนค าพูดทีไ่ดรั้บการยก

ย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก น าคณะชมเช็คพอยทช์ารล์ ี(Checkpoint 

Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมรกิันและรัสเซยี จากนัน้ผ่านชมเบอรล์นิ

โดม (Berlin Dome) มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-

1905 ในรูปแบบสไตล์อติาเลียนเรอเนสซองส ์แลว้พาคณะแวะถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบวรก์ 

(Brandenburg Gate)ประตูสัญลักษณ์ของเมอืง ดา้นบนเป็นรูปปั้นของเทพแีห่งชยัชนะสทีอง

เดน่ตระหงา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านลอ่งเรอืบนแม่น า้สปร ี(Spree River) เพือ่ชมความงดงามของกรุง

เบอรล์นิรมิสองฝ่ังแมน่ ้า ในบรรยากาศสดุโรแมนตคิทจีะท าใหท้า่นประทับใจไมรู่ล้มื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ PARK INN BERLIN HOTEL ระดบั 4 ดาวในกรงุเบอรล์นิ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิเบอรล์นิ                                               (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทเีกล กรงุเบอรล์นิ 

09.40 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการสกูต๊ เทีย่วบนิ TR735 
 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                            

03.45 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

06.35 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR608 

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน (สายการบนิ Austrian Airlines อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้่านละ 23 กก. 1 ใบ/

ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
25 ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม



แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง 

ซึง่ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บงัคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวรเ์ท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดินทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA SCHENGEN   

(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รปู ขึน้อยูก่บั 

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง 
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง  
อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็น 
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 
สถานทตู 

 *ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจาก 
ออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของ 
ทา่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  
แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้  
ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่  
(ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 
ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 
ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร ์   NORTH GERMANY & CZECH                            วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร................................................ 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 
 

ล าดบั 
ค าน าหนา้ – ชือ่        
(ภาษาองักฤษ) 

นามสกลุ              
(ภาษาองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทาง 

วนัหมดอาย ุ
หนงัสอืเดนิทาง 

ตวัอยา่ง MISS ABC DEFGHIJ 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีด

อืน่ๆ ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 

 


