
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค – ฮัลสตทัท์ - ซาลส์บวร์ก - เชสกี ้บูเดอโจวชิ - เชสกี ้คุมลอฟ - ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์  
ปราสาทปร้าก – เขตเมืองเก่า – เดรสเดน - เบอร์ลนิ – ก าแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก  

 ไลพ์ซิก - ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ต - จตุัรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet 
ก าหนดการเดนิทาง 

18-25 ต.ค. // 18-25 พ.ย. // 26 พ.ย.-03 ธ.ค. // 03-10 ธ.ค. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาบูดาบี  
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์

ไลน์ส ประตูทางเข้าที ่8-9 โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY401 

วนัที่2        อาบูดาบี - มิวนิค – ฮัลสตทัท์ - ซาลส์บวร์ก - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อมิิเรสท์ น าท่านต่อเคร่ือง 
02.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทฮัิด เทีย่วบินที ่EY005 
07.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮัลสตัทท์” (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวย เท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ี

มีเสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการประดับเคร่ืองไม้
แ ล ะ เก็ บ เก่ี ย ว ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ จ าก จ า รี ต 

ประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา มีมีเวลาสบายๆให้
ท่านไดเ้ดินเล่นชมธรรมชาติยามบ่ายอนัแสน
โรแมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” ทะเลสาบ
ท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยู่
ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่า “ซาลส์บวร์ก” SALZBURG เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้าซาลซคั 
ระหวา่งเส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนดเ์ซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ออฟ 
มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิรา
เบลล์” อุทยานของปราสาทท่ีใช้เป็นสถานท่ี
แต่งงานท่ีจดัไดว้า่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล  การ์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็น
ฉากหลงัเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ี 
จากนั้ นข้ามสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ 
“ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม
อีกเส้นหน่ึงของโลก ถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ บา้นพกัโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ 
เดินเล่นในอาณาบริเวณ จตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบ
บารอคในยคุตน้… น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ้บูเดอโจวชิ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร / หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  SPA HOTEL VISTA / CLARION CONGRESS HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่ 3      เชสกี ้บูเดอโจวชิ – เชสกี ้คุมลอฟ - ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – เขตเมืองเก่า - ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”   เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึง เขตเมือง
เก่าน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมี
น ้ าลอ้มรอบท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคญั
ใน ก าร ป้ อ งกัน ข้ า ศึ ก ใน อ ดีต เค ย เป็ น
ศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดี
และการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 
ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการ
อนุรักษ์และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคง
รักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1992 น าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง
แม่น ้าวลัตาวา  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



บ่าย น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตา
วาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าส
ตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร 
และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี  ท่ี มี
ความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” 
ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็น
พวกนอก รีตและถูก เผาทั้ ง เป็นชม  “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ  1 ชั่วโมงจะมี
ตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมา
เดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น หรือช้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร 

พกัท่ี :   DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4       ปร๊าก – ปราสาทปร้าก – เดรสเดน - เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ “ปราสาทปร๊าก” ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ

สไตล์โกธิค สร้างข้ึนโดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ใน
จักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็น
ศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของกรุง
ปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบนัน้ี
ไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็น
ท่ีพ  านักของประธาน าธิบ ดีแ ห่ ง
สาธารณรัฐเช็ค จากนั้นน าคณะท่าน
เดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ี
แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่
อายุกว่า650ปี เขา้ชมความใหญ่โตโอ่
อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส  ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิง่ของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์
ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท า
ให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชม
หนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคย
รุ่งเรืองและร ่ ารวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของยุโรป รวมทั้งศิลปวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์จนได้รับฉายาว่า 
“นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ้” 
เดรสเดนมีประวติัอนัยาวนานตั้งแต่
สมยักลางศตวรรษท่ี 11 เม่ือมีการตั้ง
ศูนย์มิชชันนารีข้ึนจนเจริญสืบเน่ือง
มาเป็น ศูนย์กลางของศิลปะ และ 
ความรู้ของแควน้แซกโซนี จนมาถึงวนัท่ี 14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกท าลายอยา่งหนกัจากเคร่ืองบินทิ้ง
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้นในเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกนัค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์
บา้นเรือนข้ึนมาให้สวยงามเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต น าคณะผ่านชมความสวยงามของสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 
ภายในเมือง ชมความสวยงามอนัโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจ าเมือง สร้าง
เสร็จในปี1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลงัน้ีมีความโดดเด่นอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งดา้น
สถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตวัอาคารออกแบบไดส้วยงามสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรากร
ในโอกาสส าคญัๆ น าคณะผา่นชมสวนแสนสวย “เดอะสวงิเกอร์” (Zwinger) สวนประจ าวงัท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร 
พกัท่ี :    AZIMUT HOTEL DRESDEN หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่5       เดรสเดน  - เบอร์ลนิ – ก าแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก - ไลพ์ซิก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหานครอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม

และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม หลงัจากการรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมนัตะวนัออกในฝ่าย
คอมมิวนิสต์ท่ีแบ่งแยกกนัมานานร่วม 
50 ปี  ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 
เท่ียวชมความสวยงามของ 2 ฝ่ังนคร
เบอร์ลิน ทั้ งตะวนัตกและตะวนัออก 
เก็บภาพก า  แพงเบอร์ลินอดีตแห่งการ
แบ่ งแยก ท่ี ปั จจุบัน เห ลือเพี ยงไม่ ก่ี
กิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ใหก้บั
คนรุ่นหลัง น าคณะชม  “เช็คพ้อยส์ 
ชาร์ลี” จุดตรวจคนเขา้ - ออก ระหว่าง 
2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของผูค้นจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ัง
ตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใชแ้ลกตวัเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดงเร่ืองราวของก าแพง
เบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลายก าแพง 



เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านผ่านชมพระราชวงั “ชาล็อตเท

น เบิ ร์ ก ” อัน ส วยงาม  เดิ ม เป็ น ท่ี
ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินี
โซเฟียชาล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิ
ลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโม
เ รี ย ล เ ชิ ร์ ช  ” Wilhelm Memorial 
Church ท่ียงัคงร่องรอยความเสียหาย
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้
การสร้างโบสถ์กระจกสีน ้ าเงินครามอยูเ่คียงขา้ง แวะให้ท่านบนัทึกภาพ จากน้ันน าท่านผ่านชม “ประตูบ
รันเดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชยัท่ีสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก (Neoclassical) และปัจจุบนัถือวา่เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีใน
กรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัของใจกลางกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทางระหวา่งถนนหลวง
อุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กบัถนนอีบทัสทราสเซ่ (Ebertstraße) และอยูท่างทิศตะวนัตกของ
จตุัรัสพาริเซอร์ (Pariser Platz) ห่างประตูออกไปทางเหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้งของอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค  
จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมือง “ไลพ์ซิก” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร 
พกัที่ :     LEIPZIG HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   

วนัที่6       ไลพ์ซิก – ชมเมือง – ไฮเดลเบิร์ก - แฟรงเฟิร์ต   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเที่ยวชมเมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG) เมืองท่ีเกอเธ่ นักประพนัธ์ช่ือดงัของเยอรมนั ยกให้เป็นลิตเติล

ปารีส จากความเป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ 
และมีช่ือเสียงเต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และ
บาร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ 
มากมาย นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ท่ีสุด เพื่อให้สมกบัท่ีประเทศเยอรมนัตอ้งการ
ให้ ไล พ์ ซิ ก เป็ น ศู น ย์ก ล างข อ ง เยอ รม นี 

(CENTER OF GERMANY)  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองไฮเดลเบิร์ก” 

ชมย่าน เมืองเก่ า ถ่ ายภาพ เป็น ท่ี ระ ลึกกับ
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเชิงเขา
เหนือแม่น ้ าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิว



ทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา่ 900 ปี นอกจากไฮเดล
แบร์กจะเป็นเมืองประวติัศาสตร์ส าหรับเยอรมนีแลว้ ยงัเป็นเมืองประวติัศาสตร์ส าหรับคนไทย คือเป็นใน
หลวง รัชกาลท่ี 8 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองน้ี น าท่านชมตวัเมืองเก่าด้านล่าง เดินชมมีจตุัรัสท่ีมีโบสถ์
โปแตสแตนท์ตั้งตระหง่านอยูก่ลางเมือง เดินเล่นถ่ายรูปบนสะพานโอลด์บริดจ์ หรือ คาร์ลส ทีโอดอร์ จุด
ชมววิปราสาทท่ีสวยท่ีสุดและตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง “แฟรงเฟิร์ต” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOLIDAY INN FRANKFURT AIRPORT NORTH หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่ 7      แฟรงเฟิร์ต – จตุัรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet -  กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมเมือง “แฟรงเฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย์

และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้
ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมสถานี
รถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ต  ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
สถานีรถไฟตน้แบบของสถานีรถไฟหวั
ล าโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาส
ยุโรปของรัชกาลที 5  ชมจตุัรัสโรเมอร์ 
ซ่ึ งเป็นจัตุ รัส ท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุดในเมือง 
ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัส
โรเมอร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการ ชอปป้ิงเอาทเ์ลท ท่ีรวบรวมร้านคา้

ชั้ นน าไว้อย่างมากมาย อาทิ เช่น  COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, 
TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น  ได้เวลานัด
หมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY008 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอมิิเรสต์ 
08.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัีด แอร์ไลน์ส เทีย่วบินที ่EY408 
18.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

  



อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

18-25 ต.ค. 2561 45,900 45,900 45,900 14,900 

 18-25 พ.ย. 2561 43,900 43,900 43,900 14,900 

26 พ.ย.-03 ธ.ค. 2561 43,900 43,900 43,900 14,900 

03-10 ธ.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//แฟรงคเ์ฟิร์ต-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการ 3,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่
จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


