


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา	-	พิพิธภัณฑBMW	-
พระราชวังนิมเฟนเบิรก	-	จัตุรัสมาเรียน	-	สนามบินดูไบ

NH	Munchen
Messe	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เมืองฟุสเซน
Euro	Park
Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 อินสบรูค	-	หลังคาทองคํา	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	ถนนเกไทร
เดร	/	GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-	บานเกิดโมสารท

Austria	trend
salzburg	hotel
หรือระดับ
เดียวกัน

5 ฮัลชตัทท	-	เชสกี้	ครุมลอฟ
Bellevue
Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

6 ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิ
ตุส	-	สะพานชารล	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

International
Prague	Hotel
หรือระดับ
เดียวกัน

7 ประตูเมืองเกา	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	พ.ค.	61	-	19	พ.ค.	61 ฿45,900 ฿45,900 ฿43,900 ฿10,000

22	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿45,900 ฿45,900 ฿43,900 ฿10,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ชวงบาย
17.00	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้

4	ประตู	9	แถว	Tสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
20.35	น.	ออกเดินทางสูเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน

เที่ยวบินที่	EK373	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	เดินทางถึงเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20	น.	เดินทางสู	เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK	53

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นําทานถายรูปดานหนาสนามฟุตบอลอัลลิอันซ	อารีนา
นําทานผานชมบริเวณ	สนามกีฬาโอลิมปิค	ที่มิวนิคไดรับเกียรติใหเป็นเจาภาพเมื่อปี	ค.ศ.	1972
นําทานเดินทางสู	BMW	WELT	(ถายรูป)อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม	ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ	ภายในจัด

แสดงรถยนตรุนใหมทุกรุนของบีเอ็มดับบลิว	ใหทานเดินเลน	เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย

นําทานมาเก็บภาพ	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	(Nymphenburg	Palace)	นิมเฟนเบิรกเป็นวังฤดูรอนของ	พระ
ราชวงศผูปกครองบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มาเรีย	เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย	และ
เฮ็นเรียตตา	อเด	ลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลังจากทรงมี	พระ
โอรสองคแรก,	แม็กซิมิลเลียน	ที่	2	เอ็มมานูเอลเจาชาย	อีเล็คเตอรแหงบาวาเรียสวนกลางของวังสรางเสร็จในปี
ค.ศ.	1675	กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ	อาทิ	พระราชวังหลวงเรสซิเดนท	ฯลฯ
นําทานสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียน	ยานเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค	เซน

ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค,	หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ	อิสระใหทุกทาน
ชอปป้ิงตามอัธยาศัย



ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	NH	Munchen	Messe	หรือระดับเดียวกัน

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

สนามบอลของเมืองมิวนิค	ซึ่งเป็นฐานทัพของทีมฟุตบอลประจําเมืองชื่อบาเยิร
นมิวนิค	มีฉายาวาหวงยางเพราะทรงของสนามจากดานนอก

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูที่เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	นึมเฟนบูรกเป็นพระราชวังฤดูรอนของ
พระราชวงศผูปกครองรัฐบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มา
เรีย	เจานครรัฐผูคัดเลือกแหงบาวาเรีย	และ	เจาหญิงเฮนเรียตตา	อเดลเลด
แหงซาวอย	ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน	บาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลัง
จากมีพระโอรสองคแรก	สวนกลางของวังสรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1675

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	NH	Munchen	Messe	หรือระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	นําทานขึน้สู	ปราสาทนอยชวานสไตน	ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา

แอลป	สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรีย	ในชวง	ค.ศ.	1845-86	เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหง
หน่ึงของโลก	ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ	สูงกวา	200	เมตร	เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัท
เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน	เป็นปราสาทหลังใหญสีขาว	ตั้งอยูกลางป าเขาลําเนาไพร	ที่ซึ่งมีสีสัน

แปลกแปลง	แตกตางไปในแตละฤดูกาลได	ปราสาทหลังน้ีเพิ่งไดรับขนานนามวา	นอยชวานสไตน	ก็เพียงภาย
หลังจากที่	กษตัริยลุดวิกที่	2	ไดเสด็จสวรรคตแลวในปี	1886	เที่ยวชมหองตางๆ	อาทิ	หองทรงงาน,	หองบรรทม,
หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต	แมกระทั่งราชาการตูนอยาง	วอลทดิสนีย	ยังไดจําลองแบบ
ปราสาทแหงนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย	อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองฟุสเซน	เมืองชนบทเล็กๆ	ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ	เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอน
ใตของเยอรมนี	ติดชายแดน	ออสเตรีย	มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเป็นที่กลาวถึง	ชมทิวทัศนริมสอง
ขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว



นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางตอสู	เมืองอินสบรูค	(Innsbruck)	เป็นเมืองหลวงของแควนทีโรล	เป็นเมืองเอกดานการทอง

เที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน	ซึ่งคําวา	“อินสบรูคน้ัน”	แปลวา	สะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะ
แคบๆ	แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป
ชม	หลังคาทองคํา	(Golden	Roof)	เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา	สราง

ขึน้โดยจักรพรรดิ	Friedrich	ที่	4	ในชวงตนศตวรรษที่	15	สําหรับเป็นที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล	ตอมา
จักรพรรดิ	Maximilian

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองซาลบูรก	ออสเตรียซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีวิวทิวทัศน

สวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง	นําทานชมเมืองซาลสบวรก	ที่
มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา	จึงไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1997	ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค	(Salzach)
และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป	เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่	18	นามวา	วูลฟกัง	อามาเดอุส	โม
สาท	(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	เป็นสถานที่ถายทําของ	The	Sound	of	Music	ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวู
ด
นําทานชม	สวนมิราเบล	ภายในบริเวณวังมิราเบล	ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง	ใหทานเก็บบันทึก

ภาพประทับใจไวเป็นที่ระลึก	นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา	และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็น
ซาลสบวรก	ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา
นําทานชม	บานเลขที	่9	ถนน	Geteidegasse	แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคน

เดิน	หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก	ที่ตั้งอยู	ตรงจัตุรัสกลางเมือง
เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถว	บานเกิดของโมสารท	ซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก	จดทะเบียนเมื่อปี

ค.ศ.1996	ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนใหสวนที่เป็นพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองน้ีดูๆ	อะไรก็โมสารทไปหมด
เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็	ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น



ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Austria	trend	salzburg	hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว



เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Austria	trend	salzburg	hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	ฮัลลสตัทท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็น
ไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดย	รถโคชสูเมืองมรดกโลก	เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	(Cesky

Krumlov)	เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	1992	เมืองน้ีตั้ง
อยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา	300	หลัง	ไดรับการ
อนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก	จุดโดดเดนอีกอยางของเมืองน้ี	คือมีแมน้ําวัลตา
วาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเป็นคุงไปตามเนินเขา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Bellevue	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Bellevue	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําพาทุกทานชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน	ปราสาทครุมลอฟ	ถือเป็นปราสาทที่ใหญเป็น

อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	ของ	สาธารณรัฐเชค	เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝ่ัง	แมน้ําวัล

ตาวา	ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง	กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค	ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ	คือ	อาณาจักรโบฮีเมีย	และอาณาจักรโมราเวีย	ปัจจุบันกรุง
ปรากไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลก
นําทานเดินทางสู	ปราสาทแหงกรุงปราก	ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	885	โดย

เจาชายบริโวจ	ปราสาทน้ีตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย
ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูปดานหนา	โบสถเซนตไวตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค

สรางขึน้ในปีค.ศ.1344	จนเสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.1929
นําทานชม	สะพานชารลส	ที่ไดรับการยกยองวาเป็นสะพานที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	เดินเลนบนสะพาน

มีรูปป้ันนักบุญ	26	องค	ตลอดแนวสะพาน
นําทานไปชม	นาฬิกาดาราศาสตร	เป็นนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	International	Prague	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	International	Prague	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	(Old

Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจากศิลปินอิสระ	แลวเชิญทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮี



เมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปป้ิงในหางสรรพสินคาอันทันสมัย	อาทิ	มารคแอนดสเปนเซอร	หรือรานคาแบรนดเน

มอื่นๆ	ๆใน	Palladium	Shopping	Mall

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
15.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่

EK140

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจาก
ศิลปินอิสระ	แลวเชิญทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของ
สาธารณะรัฐเชค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

ชวงเชา
00.25	น.	เดินทางถึงเมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK376
12.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษทั	จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร	หากทาน

ตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารใหมีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ	500	บาท	**

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส
2.	คาที่พัก	3-4	ดาว	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาวีซาเชงเกน	(สถานทูตไมคืนคาธรมมเนียมทุกกรณี)

4.	คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5.	คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาบริการหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)	ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
8.	คาประกันภัยในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
3.	คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
4.	คาทิปไกดทองถิ่น	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
5.	คนขับรถทองถิ่น	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขั้นตํ่ า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	6	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น	15	วันทําการ	ผูเดินทางตองมาสแกนลาย
น้ิวมือ	ณ	สถานทูตเยอรมัน	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	1.5*2	น้ิว(แบบหนาใหญ)	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน

6เดือน)
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)	/สําเนา

สูติ-บัตร	(ในกรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงิน

เดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ



มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีทีเ่ป็นเจาของกิจการ	ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองทีค่ัดไวไมเกิน	3เดือน	(90

วัน)พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง6เดือน
6.	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	6	เดือน(นับจากวันปัจจุบัน)	หากมียอดเดือนกระโดด	ตองขอ

Statement	ยอนหลัง	6เดือนจากธนาคาร	อัพเดท15	วันกอนยื่นวีซาควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ
และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา	**สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสราย
วัน**
6.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ

ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือBank	Guaranteeที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
7.	กรณีทีเ่ป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	(ตัว

จริง)	เทาน้ัน
8.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดา

มารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตองและ	ตองมาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา	พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอวีซาตอหนาเจาหนาทีส่ถาน
ฑูต
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพทั้งน้ีบริษทัฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชน
กัน
10.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทั
11.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสารหากทานตองการ

ใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ	500	บาท	**

1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษทั	จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	20-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด



5.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน	เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


