
 

 

 

 

 

 

 

 

      



วันแรก

 

17.00 

20.35

วันที่สอง

 

00.50

 

03.30

07.10

 

 

เที่ยง

 

วันแรก กรุงเทพฯ

00 น.  

35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

 

ที่สอง ดูไบ 

50 น.  

30 น. เดินทางสู

 (

 

10 น.  

นําทาน

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย 

ที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 

จากนั้น

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจา

ลุดวิกที่ 

ปราสาท

ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 

เมตร 

หลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาท

หลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา

1886 

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง

อันเปรีย

กรุงเทพฯ  

 คณะเดินทางพรอมกัน ณ 

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (

 

ออกเดินทางสูเมืองดูไบ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

ดูไบ – ฟุสเซน – 

 เดินทางถึงเมืองดูไบ

เดินทางสู เมืองมิวนิค

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค 

นําทานเดินทางสู 

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย 

ที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา

บริการอาหารกลางวัน ณ 

จากนั้นนําทานขึ้นสู

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจา

ลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 

ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัว

ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 

เมตร เขาชมปราสาทนอยชวาน

หลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาท

หลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา

1886 เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง

อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

  

คณะเดินทางพรอมกัน ณ 

สายการบินเอมิเรตส (

ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส 

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

 ปราสาทนอยชวานสไตน

เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง

เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

สนามบินมิวนิค 

เดินทางสู เมืองฟุสเซน

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย 

ที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา

บริการอาหารกลางวัน ณ  

นําทานขึ้นสู ปราสาทนอยชวานสไตน

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจา

แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 

ที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัว

ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 

ปราสาทนอยชวาน

หลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาท

หลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวาน

เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง

บเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

   

คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส 

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

ปราสาทนอยชวานสไตน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง

ประเทศเยอรมัน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน

เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กล

ที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา 

 ภัตตาคาร 

ปราสาทนอยชวานสไตน

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจา

แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845

ที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัว

ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 

ปราสาทนอยชวาน สไตน  เปนปราสาท

หลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาท

นอยชวาน สไตน

เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง วอลทดิสนีย

บเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

  

สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบนิเอมิเรตส เทีย่วบินที่ 

ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง

ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กล

ปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่งเปน

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจา

1845-86 เปน

ที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัว

ปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 

เปนปราสาท

หลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาท

สไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 

เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม

วอลทดิสนีย ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

บเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด  

 

   

สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

โดยสายการบนิเอมิเรตส เทีย่วบินที่ 

   

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง

โดยสายการบินเอมิเรตส 

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กล

ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 

หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

 

  

สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

โดยสายการบนิเอมิเรตส เทีย่วบินที่ 

   

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

เอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึง ชมทิวทัศนริมสองขางทาง

ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 

หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

 

                

สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 

เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

โดยสายการบนิเอมิเรตส เทีย่วบินที่ EK

               (

EK 53 

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

าวถึง ชมทิวทัศนริมสองขางทาง

ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 

หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

 

           (ไทย)

สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู  

EK 373 (บริการ

(ยูเออี-เยอรมัน

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว 

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

าวถึง ชมทิวทัศนริมสองขางทาง

ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 

หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

  

(ไทย) 

 

บริการ

เยอรมัน) 

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

าวถึง ชมทิวทัศนริมสองขางทาง

ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 

หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย                                                      



ค่ํา 

 

วันที่สาม

 

เชา 

 

เที่ยง

 

ค่ํา 

 

 บริการอาหารค่ํา ณ 

นําทานเขาสูที่พัก

ที่สาม มิวนิค 

 บริการอาหารเชา ณ 

นําทาน

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ 

ทาน

ระหวางทาง

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง 

นําทานชม

Sound of Music 

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ

 นําทาน

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

ตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค 

แอลป เปนบานเกิดของคี

เดอุส โมสาท 

 

นําทานชม

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

ตรารูปโม

 

 บริการอาหารค่ํา ณ

นําทานเขาสูที่พัก

บริการอาหารค่ํา ณ 

นําทานเขาสูที่พัก 

มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน

บริการอาหารเชา ณ 

นําทานเดินทางสูบริเวณ

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ 

ทานเดินทางสู เมืองซาลบูรก

ระหวางทางมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง 

นําทานชม สวนมิราเบล

Sound of Music 

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

บริการอาหารกลางวัน ณ

นําทานชมเมืองซาลบูรก

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

ตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค 

แอลป เปนบานเกิดของคี

เดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) 

นําทานชม บานเลขที่ 9

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น

บริการอาหารค่ํา ณ

นําทานเขาสูที่พัก 

บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 

   ณ  NH M

จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูรก

บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

สูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ 

เมืองซาลบูรก

มีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง 

สวนมิราเบล ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก

Sound of Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใ

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

บริการอาหารกลางวัน ณ  

เมืองซาลบูรก ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

ตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค (Salzach) 

แอลป เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

(Wolfgang Amadeus Mozart) 

บานเลขที่ 9 ถนน 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

สารทไปหมดทั้งสิ้น 

บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 

  ณ  Amber Hotel Bavaria

ภัตตาคาร  

NH Munchen Messe

ซาลบูรก - สวนมิราเบล

หองอาหารของโรงแรม 

จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ 

เมืองซาลบูรก ประเทศ

มีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง 

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก

ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด 

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

 ภัตตาคาร 

ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

(Salzach) และมี

ตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

(Wolfgang Amadeus Mozart) 

ถนน Geteidegasse 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

ภัตตาคาร  

Amber Hotel Bavaria

nchen Messe หรือระดับเดียวกัน

สวนมิราเบล - บานเกิดโมสารท

หองอาหารของโรงแรม  

ยานเมืองเกา ที่

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ

โบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ จากนั้นนํา

ประเทศออสเตรีย 

มีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง 

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก

หญฮอลิวูด จากนั้น

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขา

ตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

(Wolfgang Amadeus Mozart)  

Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน

 

หรือระดับเดียวกัน

บานเกิดโมสารท

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก

จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บ

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา

ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

อาณาเขตติดกับเทือกเขา

ตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

หรือระดับเดียวกัน

 

หรือระดับเดียวกัน 

บานเกิดโมสารท                      

ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยัง

นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บ

บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา 

ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรก

อาณาเขตติดกับเทือกเขา

ตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามา

แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโม

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

หรือระดับเดียวกัน 

 

               (เยอรมัน

อีกทั้งที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําของ 

นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บ

แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโม

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

 

เยอรมัน-ออสเตรีย

เปนสถานที่ถายทําของ 

นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บ

แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโม

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

  

ออสเตรีย) 

เปนสถานที่ถายทําของ The 

นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บ

แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน 

ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโม

สารท ซึ่งเปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 



วันที่สี่

 

เชา 

 

 

เที่ยง

 

ค่ํา 

 

ที่สี ่ ฮัลลสตัทท 

 บริการอาหารเชา ณ

 อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู

(Hallstatt

อายุกวา 

โอบลอมด วยขุน เขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปน

เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน

เขตที่ อยู บนอัพ

ทะเลสาบสวยถึง 

เมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน

พื้นที่มรดกโล

ทานอยู

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 

นําเดิน

เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย 

กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

 

นําทานถายรูป

ในยุคที่ทานขึ้นครองราช 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

โรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ 

อยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะ

 

 บริการอาหารค่ํา ณ 

นําทานเขาสูที่พัก 

 

 

ฮัลลสตัทท - เวียนนา 

บริการอาหารเชา ณ

อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู

Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย 

อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ 

โอบลอมด วยขุน เขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปน

เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน

เขตที่ อยู บนอัพ

ทะเลสาบสวยถึง 

เมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน

พื้นที่มรดกโลกของ

ทานอยูในภวังคแหงความฝน

บริการอาหารกลางวัน ณ 

นําเดินทางโดยรถโคชสู

เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย 

กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

นําทานถายรูปอนุสาวรีย

ในยุคที่ทานขึ้นครองราช 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

โรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ 

อยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะ

บริการอาหารค่ํา ณ 

นําทานเขาสูที่พัก 

เวียนนา – ถนนคารนทเนอร

บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม

อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู  ฮั ล ล ส ตั ท ท 

หมูบานมรดกโลกแสนสวย 

ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ 

โอบลอมด วยขุน เขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปน

เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 

เขตที่ อยู บนอัพ เพอรออสเตรีย  และมี

ทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายา

เมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน

ของ UNESCO Cultural

งคแหงความฝน 

บริการอาหารกลางวัน ณ  

ทางโดยรถโคชสูกรุงเวียนนา

เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย 

กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

อนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

ในยุคที่ทานขึ้นครองราช จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

โรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ 

อยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะ

บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก ณ  Kavalier

ถนนคารนทเนอร 

หองอาหารของโรงแรม

ฮั ล ล ส ตั ท ท 

หมูบานมรดกโลกแสนสวย 

ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ 

โอบลอมด วยขุน เขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปน

Salzkammergut 

เพอรออสเตรีย  และมี

แหง ออสเตรียใหฉายา

เมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน

UNESCO Cultural

 ภัตตาคาร 

กรุงเวียนนา (Vienna

เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย 

กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.1873

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

โรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ 

อยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะโรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

ภัตตาคาร  

Kavalier หรือระดับเดียวกัน

 - วิหารเซนตสตีเฟน

หองอาหารของโรงแรม 

ฮั ล ล ส ตั ท ท 

หมูบานมรดกโลกแสนสวย 

ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ 

โอบลอมด วยขุน เขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปน

Salzkammergut 

เพอรออสเตรีย  และมี

แหง ออสเตรียใหฉายา

เมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน

UNESCO Cultural-Historical Heritage

Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย ผานชม

กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

1873-1883   เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน ถนนคารนทเนอร

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

โรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ วิหารเซนตสตีเฟน

โรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

หรือระดับเดียวกัน 

 

วิหารเซนตสตีเฟน  

Historical Heritage

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

ผานชมพระราชวัง

มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร

มากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปค.ศ.

ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

ถนนคารนทเนอร

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

วิหารเซนตสตีเฟน (St.Stephen

โรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

 

            

Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

พระราชวัง ฮอฟเบิรก (

มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 

เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร

ปค.ศ.1918      

ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

ถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

Stephen’s Cathedral

โรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

 

                   

เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

ฮอฟเบิรก (Hofburg Palace

13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 

เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร

ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

s Cathedral) วิหารที่ตั้งตระหงาน

โรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

 

             (ออสเตรีย

เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

Hofburg Palace) ซึ่งเปน

จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 

เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน

ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

) วิหารที่ตั้งตระหงาน

โรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม 

  

ออสเตรีย) 

เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง                           

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว

ซึ่งเปน

จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20,

ฮังกาเรียน

ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุด

) ใจกลางกรุงเวียนนา 

ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับ

) วิหารที่ตั้งตระหงาน

                           



วันที่หา

 

เชา 

 

เที่ยง

 

ค่ํา 

ที่หา เวียนนา 

 

 บริการอาหารเชา ณ 

นําทาน

แหง

von Erlach 

อุทยานเคยเปนที่

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากใน

 

นําทานเดินทางสู

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ 

อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

 

เที่ยง     **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

จากนั้น

น้ํางามแหงโบฮีเมียที่

(Cesky Krumlov

ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

โลกในป ค.ศ. 

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี

อาคารเกาแกตั้งแ

ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน

สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

อยาง

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

เหมือนกับ

 

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก

 

 

เวียนนา - พระราชวังเชนิบรุนน 

   

บริการอาหารเชา ณ 

นําทานเขาชม พระราชวังเชินบรุนน

แหงราชวงศฮับสบูรก

von Erlach และ 

อุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากใน

นําทานเดินทางสู

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ 

อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชร

น้ํางามแหงโบฮีเมียที่

Cesky Krumlov

ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

โลกในป ค.ศ. 1992 

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี

อาคารเกาแกตั้งแ

ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน

สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

อยางของเมืองนี้ คือมีแมน้ําวั

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

เหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก 

พระราชวังเชนิบรุนน 

  

บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังเชินบรุนน

ราชวงศฮับสบูรก ตั้งแตคริสตศตวร

และ Nicolaus Pacassi 

ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากใน

นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ 

อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชร

น้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการ

ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

1992 เมืองนี้ต้ังอยูริมสองฝงของ

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี

อาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 

ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน

สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

ของเมืองนี้ คือมีแมน้ําวั

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  ณ Hotel Gold

พระราชวังเชนิบรุนน - McArthurGlen Designer Outlet

   

หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังเชินบรุนน  ตั้งอยูในกรุง

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึง

Nicolaus Pacassi เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ 

อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชร

เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการ

ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

เมืองนี้ต้ังอยูริมสองฝงของ

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี

ตยุคกลางกวา 300 หลัง 

ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน

สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก จุดโดดเดน

ของเมืองนี้ คือมีแมน้ําวัลตาวาไหลผาน

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน

McArthurGlen Designer Outlet

  

หองอาหารของโรงแรม  

ตั้งอยูในกรุงเวียนนา

รษที่ 18 จนถึง 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295

กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

สิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg

อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชร

เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 

) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการ

ยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

เมืองนี้ต้ังอยูริมสองฝงของ

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี

หลัง 

ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน

จุดโดดเดนอีก

วาไหลผาน

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

หรือระดับเดียวกัน

 

McArthurGlen Designer Outlet

   

เวียนนาประเทศออสเตรีย

 พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

พ.ศ. 2295 ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน

าธารณรัฐออสเตรีย

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**   

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

หรือระดับเดียวกัน 

 

McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครมุลอฟ

        

ประเทศออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิ

ออกแบบโดย 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน

าธารณรัฐออสเตรีย  

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวน

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย

และลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S 

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง 

 

เชสกี้ ครมุลอฟ  

 (ออสเตรีย-เชค

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิ

ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน

(หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวน

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

และอ่ืนๆอีกมากมาย

S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง

หยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากน้ีบานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง  

 

  

เชค) 

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิ

Johann Bernhard Fischer 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก

(หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวน

McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) ใหเวลาทานได

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

และอ่ืนๆอีกมากมาย  

จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง

  

 

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิ

Johann Bernhard Fischer 

เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายใน

มรดกโลก และ

(หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวน

ใหเวลาทานได

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 

จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง



วันที่หก

 

เชา 

 

เที่ยง

 

ค่ํา 

วันที่เจ็ด

 

เชา 

 

15.30

ที่หก ปราสาทครุมลอฟ

 บริการอาหารเชา ณ 

นําพาทุกทาน

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

 หลังจากนั้น

สาธารณรัฐเชค

สองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติ

ที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง

หลวงและ เมื อ ง ใหญ ที่ สุ ด ใ นสาธา รณรั ฐ เ ชค 

ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ 

โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปราก

ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก

 

 บริการอาหารค่ํา ณ

 นําทานเขาสูที่พัก

 

ที่เจ็ด ปราสาทแหงกรุงปราก

  

นําทานเดินทางสู

เจาชายบริโวจ

ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี

งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป

ที่ไดรับการยกย

แนวสะพาน นําทานไปชม

แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

 

30 น. ออกเดินทางสู

      (

ปราสาทครุมลอฟ

บริการอาหารเชา ณ 

นําพาทุกทานชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน

บริการอาหารกลางวัน 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  

สาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริม

สองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติ

ที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง

หลวงและ เมื อ ง ใหญ ที่ สุ ด ใ นสาธา รณรั ฐ เ ชค 

ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ 

โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปราก

ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก

บริการอาหารค่ํา ณ

นําทานเขาสูที่พัก

ปราสาทแหงกรุงปราก

 บริการอาหารเชา ณ

นําทานเดินทางสู

เจาชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา

ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี

งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป

ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

แนวสะพาน นําทานไปชม

แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ออกเดินทางสู

บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก

บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

ชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน

บริการอาหารกลางวัน ณ  

นําทานเดินทางสู  

เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริม

สองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติ

ที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง

หลวงและ เมื อ ง ใหญ ที่ สุ ด ใ นสาธา รณรั ฐ เ ชค 

ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ 

โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปราก

ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก

บริการอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร

นําทานเขาสูที่พัก    ณ Top Hotel Prague

ปราสาทแหงกรุงปราก – โบสถเซนตไวตสั

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทแหงกรุงปราก

ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา

ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี

งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

แนวสะพาน นําทานไปชม นาฬิกาดาราศาสตร

แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

กรุงปราก – อิสระชอปปง

หองอาหารของโรงแรม 

ชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน

 ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู  กรุงปราก

เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริม

สองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติ

ที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมือง

หลวงและ เมื อ ง ใหญ ที่ สุ ด ใ นสาธา รณรั ฐ เ ชค 

ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักร

โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปราก

ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก 

ภัตตาคาร 

Top Hotel Prague

โบสถเซนตไวตสั 

หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทแหงกรุงปราก

ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา

ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนา

งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

นาฬิกาดาราศาสตร

แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

อิสระชอปปง  

หองอาหารของโรงแรม  

ชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน 

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน

กรุงปราก  ของ 

เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริม

สองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศนธรรมชาติ

กรุงปรากเปนเมือง

หลวงและ เมื อ ง ใหญ ที่ สุ ด ใ นสาธา รณรั ฐ เ ชค 

อาณาจักร

โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปราก

Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน 

 – สะพานชารลส

หองอาหารของโรงแรม 

ปราสาทแหงกรุงปราก ปราสาทที่ใหญที่สุดใ

ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา

นําทานถายรูปดานหนา

 ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

นาฬิกาดาราศาสตร เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน

บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

       

 ปราสาทครุมลอฟ

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน  เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

หรือระดับเดียวกัน 

สะพานชารลส – นาฬิกาดาราศาสตร

ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885 

ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตไวตัส

จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

โดยสายการบินเอมิเรตส 

 

       

ปราสาทครุมลอฟ ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง

เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

หรือระดับเดียวกัน  

นาฬิกาดาราศาสตร

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885 

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

โบสถเซนตไวตัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยาง

จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

เอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

 

                         

ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง

เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

นาฬิกาดาราศาสตร                

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885 

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยาง

จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

เที่ยวบินที่ EK 140

 

          (เชค

ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง

             (เชค-ยูเออี

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885 

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยาง

จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 นําทานชม สะพานชารลส

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก สมควร

140  

  

เชค) 

ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง

ยูเออี) 

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885  โดย

ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย 

วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยาง

สะพานชารลส 

องวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอด

สมควร



  

00.20 น.  เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

 

วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ                       (ยูเออี-ไทย) 

 

03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

******************************* 

 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู

กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

อตัราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ    2,000  บาท 

  พักเดี่ยวเพิ่มทานละ     10,000  บาท 

 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือ่ทานทาํการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบรษิัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 

 

กําหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 
2-9 เม.ย. 2563 49,900 

11-18 เม.ย. 2563 57,900 

พฤษภาคม 6-13 / 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2563 49,900 

มิถุนายน 11-18 / 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 2563 49,900 



  

อัตรานี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเ 

 ขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  



  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

 คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะ

ถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

  

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายไุมเกิน 6 เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมา

ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไม

ต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะ

ใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมี



  

ยอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ยื่น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ  1-6 

แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของ

ทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง

ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ

ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่น  

วีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร หากทานตองการให

ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 

** ขอมลูนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานัน้ *** 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเดนิทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบนั ............................... สัญชาติโดยกําเนดิ หากตางจากปจจุบัน........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบยีนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณเีปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ]                                                                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................................................ 

13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ].........................................................................................................................................................

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

.........................รหัสไปรษณยี......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารทีท่ํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอืน่ .....................................จํานวน................................บาท 



  

แหลงที่มาของรายไดอ่ืน........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกลุ  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมร...................................................................... 

หนังสือเดนิทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกลุ  บิดา 

[ภาษาอังกฤษ].........................................................................................................................................................  

ชื่อ-นามสกลุ มารดา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................... 

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................... ถึงวนัที่.................................................................................... 

19. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................................................................................................. 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ)....................................................................................................................................... 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชพีระหวางการเดนิทางและพาํนักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกลุ (ความสัมพนัธ) [ภาษาอังกฤษ] 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

     ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................ 

     ……………………………………………………………………………………………………………… 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


