
 
 
 
 
 
  
 

 

                      รหสัโปรแกรมทวัร ์  EY-03 GER AUS CZE 8D5N MAY17-EY-W12 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 

 

                      รหสัโปรแกรมทวัร ์  EY-03 GER AUS CZE 8D5N MAY17-EY-W12 
 
  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 

15.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัที่สอง อาบูดาบี-สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ – มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ – นูเรมเบิรก์  

02.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงกเ์ฟิรต์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY001 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์  ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมืองท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้ าไมน์ 

เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริยแ์ละจกัรพรรดิ

หลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากน้ีแฟรงเฟิรต์ยงั

เป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของเยอรมณีและเป็นเมืองท่ีมีความร า่รวยมาก

ท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ยน าท่านแวะชม มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแหง่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึ้ นแบบโกธิคสไตลใ์นชว่ง

ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผูป้กครองแควน้

แหง่โรมนัคริสตจกัร และเป็นสญัลกัษณ์แหง่ศนูยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั้งแต่ศตวรรษท่ี19 

เป็นตน้มา  น าท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอรเ์บิรค์ (Romerberg)ซ่ึงหมายถึงค าว่าโรมันใน

ภาษาเยอรมัน บา้นท่ีซ้ือโดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครวัพ่อคา้เศรษฐี บา้นหลงักลาง

กลายเป็นศาลากลางจงัหวดัในเวลาต่อมาและมีการเชื่อมต่อในภายหลังกบัอาคารขา้งเคียง

รวมจ านวน 9 หลังเป็นย่านตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต 
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Complex แห่งน้ีถูกท าลายพินาศย่อยยบัโดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต่ไดถู้ก

ฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามีสภาพดีดัง่เดิม  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) (ระยะทาง 225 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) เมืองท่ีมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์  มี

ประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ี

แห่งน้ีเป็นกองบัญชาการทางการทหารเพ่ือต่อสู่ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุ่ม

สมัพนัธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทัว่ทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกนับูรณะใหก้ลบัมาอยูใ่น

สภาพใกลเ้คียงของเดิมมากท่ีสุด น าท่านถ่ายรูปกบั วิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหาร

สวยประจ าเมือง มีเวลาใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นในยา่นเมืองเก่าท่ีสวยงาม รวมทั้งเลือกซ้ือของ

ท่ีระลึก หรือ สินคา้แฟชัน่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง ไสก้รอกเยอรมนั 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั NH  HOTEL, NUREMBERG หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม นูเรมเบิรก์ - คารโ์ลวี วาร ี– ปราก – ยา่นเมืองเก่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) (ระยะทาง 204 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ก 

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี 

ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใชบ้ริการรกัษาสุขภาพ ตามความเชื่อท่ีมีมาแต่สมยั

โบราณ เชิญท่านทดลองด่ืมน ้าแร่ ซ่ึงตอ้งด่ืมกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมี

ปากยืน่ออกมาเหมือนกาน ้า จากน้ันเชิญเดินเล่นตามอธัยาศยัถ่ายรูปกับเมืองนอ้ยน่ารกั หรือ 

เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ไดเ้วลาสมควร  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูเป็ดโบฮีเมียน 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรฐัเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ

โรมแหง่อุดรทิศ (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  
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จากน้ันน าท่านเดินเล่นบน สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา 

สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะ

ของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีเรียงราย

อยู่บนตลอดแนวสะพาน จากน้ันน าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมือง

ในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี

จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ

ชัว่โมง ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก 

รวมทั้งรา้นคา้แฟชัน่ชั้นน า อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 

Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DUO HOTEL , PRAGUE หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ปราสาทปราก – วิหารเซนตวิ์ตสุ – เชสก้ี ครุมลอฟ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเข ้าชม  ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึ้ นอยู่บนเนินเขาตั้ งแต่สมัย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบันเป็นท าเนียบ

ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิ์ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังาม

สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก  ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ี

เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 และ  

พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วน

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่าน

ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยูม่ากมา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช้ื่อว่า

เป็นเพชรน ้างามแห่ง โบฮีเมีย เมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดก

โลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น ้ าวลัตาวา ความโดด
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เด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึ้ น

ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของโลก  

น าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรา้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ.

1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุ

เก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝั่งแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้า ฝั่งตรง

ขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรอืเทียบเท่า 

**เน่ืองจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจ านวนจ ากดัและแต่ละโรงแรมจะมีหอ้งพกัไม่

เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเท่ียว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัเป็นเมือง

เชสก้ี บูเดโจวิช หรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

 

วนัที่หา้ เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวงัเชินบรุนน ์– โบสถส์เตเฟ่นส ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน

ชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ถึงขนาด

ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเมืองน่าอยูท่ี่สุดในโลกประจ าปี 2009 (ระยะทาง 202 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.00 ชม.) 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวสายหลักของกรุงเวียนนา ซ่ึง

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เชน่ โรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วง 

ค.ศ. 1863-1869 ผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับ

ของราชส านักฮัปสบูรก์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-20 ชมตึกรฐัสภา ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วง 

ค.ศ. 1873-1883 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บั

สบวร์ก ซ่ึงมีประวติัการสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย 

เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้ นใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-
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1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึง

ไดร้บัการตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส  

จากน้ันน าชมบริเวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ

กรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อ

ความทุกข์ยากของประชาชน จากน้ันเชิญช๊อปป้ิงสินค้าใน ย่าน  ถนนคาร์นท์เนอร ์

(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี 

Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M 

ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีรา้น THE DEMEL 

รา้นเบเกอรร่ี์ และ ชอ๊คโกแลตท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั ARION CITY HOTEL , VIENNA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ฮลัสตทั – ฟุสเซ่น   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ ฮลัสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 308 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขา

และป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียให้

ฉายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 278 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี เป็นเมืองเกา่มาตั้งแต่ครั้ง

จกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมี

ความงดงามทางดา้นทศันียภาพ พรอ้มๆกบัชื่นชม ชมเมืองฟุสเซ่น เมืองสุดทา้ยบนถนนสาย

โรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่าย
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สินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองท่ีมีความน่ารกั และตกแต่งไปดว้ย

สีสนัท่ีสวยงามของบา้นเรือนและโรงแรมท่ีพกัซ่ึงแต่ล่ะแหง่จะมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั EURO PARK HOTEL, FUSSEN หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ ปราสาทนอยชวานสไตน ์– นครมิวนิค – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์– สนามบินมิวนิค   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย น าท่านเดินทางขึ้ น ปราสาทชมความ

สวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของ

ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขา

ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  ชม

ความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชารด์ 

วา้กเนอร ์ ซ่ึงเป็นนักประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิง่ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่เขา้สู่ นครมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

2 ชม.) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอันดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรลิ์นและฮัมบูรก์) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คั ่งท่ีสุด

ของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ย

กษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี  จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วฒันธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซ่ึงไดแ้ก่ ไสก้รอก

เยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ น าชมจตัุรสัมาเรียน พลาสท ์(Marienplatz) ถือว่า

เป็นจุดเร่ิมตน้ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาว่า

การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสรา้งขึ้ นในชว่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 

19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไข

ลานท่ีจะออกมาเตน้ร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชิญเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึก เชน่ เคร่ืองเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นตน้ 
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19.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY004 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY408 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

05 - 12 พฤษภาคม 2560 46,999 46,999 46,999 8,000 29,900 

12 - 19 พฤษภาคม 2560 44,999 44,999 44,999 8,000 27,900 

25พฤษภาคม –1มิถุนานยน 60 44,999 44,999 44,999 8,000 27,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมนั** 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิม 
เติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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 5.  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ืน่วีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บรกิาร 3,500บาท) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 

 


