


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวา
นสไตน	-	สนามบินดูไบ

พักที่	Park	Inn	by	Redisson
Munchen	Ost	หรือระดับ
เดียวกัน

3 พระราชวังนิมเฟนเบิรก	-	จัตุรัสมาเรียน	-	เมืองนูเรม
เบิรก	-	เมาทฮาล	-	จตุรัสกลางใจเมือง	-	วิหารแมพระ

พักที่	Congress	Hotel	Mercure
Nurnburg	an	der	Messe	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 โรเธนเบิรก	-	เขตเมืองเกา	-	มหาวิหารแหงเมืองวูรซ
เบิรก	-	พระราชวังเมืองวูรซเบิรก

พักที่	Bedbank	Frankfurt	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 เมืองไฮเดลเบิรก	-	ปราสาทไฮเดลเบิรก	-	นครแฟ
รงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร

พักที่	Bedbank	Frankfurt	หรือ
ระดับเดียวกัน

6 เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญจน	-	Designer	Outlet
Roermond	-	สนามบินดึสเซลดอรฟ

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿10,000

13	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿10,000

27	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿10,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

18.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	9
แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก
21.35	น.	ออกเดินทางสูเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบิน

ที	่EK	373	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ถึงสนามบินเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
04.00	น.	เดินทางสูเมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	53	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.35	น.	ถึงสนามบินเมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
เดินทางสู	เมืองฟุสเซน	เมืองชนบทเล็กๆ	ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก	เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ	เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอน
ใตของเยอรมนี	ติดชายแดน	ออสเตรีย	มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเป็นที่กลาวถึง	ชมทิวทัศนริมสอง
ขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานขึน้สู	ปราสาทนอยชวานสไตน	ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป	สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่

2	แหงบาวาเรีย	ในชวง	ค.ศ.	1845-86	เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก	ตัวปราสาทตั้งอยูบน
บนหินผาขนาดใหญยักษ	สูงกวา	200	เมตร	เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัท
เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน	เป็นปราสาทหลังใหญสีขาว	ตั้งอยูกลางป าเขาลําเนาไพร	ที่ซึ่งมีสีสัน

แปลกแปลง	แตกตางไปในแตละฤดูกาลได	แมกระทั่งราชาการตูนอยาง	วอลทดิสนีย	ยังไดจําลองแบบ
ปราสาทแหงนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย	อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Park	Inn	by	Redisson	Munchen	Ost	หรือระดับเดียวกัน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Park	Inn	by	Redisson	Munchen	Ost	หรือระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานมาเก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิรก	(Nymphenburg	Palace)	นิมเฟนเบิรกเป็นวังฤดูรอนของ	พระ

ราชวงศผูปกครองบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มาเรีย	เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย	และ
เฮ็นเรียตตา	อเดลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลังจากทรงมี	พระ
โอรสองคแรก,	แม็กซิมิลเลียน	ที่	2	เอ็มมานูเอลเจาชาย	อีเล็คเตอรแหงบาวาเรียสวนกลางของวังสรางเสร็จในปี
ค.ศ.	1675	กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ	อาทิ	พระราชวังหลวงเรสซิเดนท	ฯลฯ
นําทานสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียน	ยานเมืองเกา	ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค	เซน

ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค,	หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ	อิสระใหทุกทาน



ชอปป้ิงตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก	(Nuremberg)	เมืองที่ไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน	หากใคร

เป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ	ขุนเขาสลับซับซอน	ปราสาทราชวังแบบในการตูน	ทางเดินโรย
กรวด	ปูหินแบบยุคกลาง	โบสถสวยเกาแก	หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง	ตองที่น่ีเลยเพราะนูเรมเบิรก
น้ันเสมือนดังเมืองแหงเทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ
จากน้ันนําทาน	เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกวา	900	ปี	ผานชม	เมาทฮาล	โรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือ

เป็นอาคารประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของเมืองนูเรมเบิรก
จากน้ันนําทานชมบริเวณ	จัตุรัสกลางใจเมือง	(HAUPTMARKT)	ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง	อันถือ

เป็นตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี	
ดานตะวันออกของตลาดมี	โบสถพระแมมาเรีย	(FRAUENKIRCHE)	จุดเดนคือ	มีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนา

จั่วของโบสถพระแมมาเรีย	ตัวนาฬิกาและตุกตาประดับน้ีถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในปี	ค.ศ.	1509	เพื่อเป็นการ
รําลึกถึง	พระราชกฤษฎีกาทองคําปี	1356	ที่ตราขึน้ตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคารลที่	4	แหงจักรวรรดิ
โรมันอัน	ศักดิส์ิทธิ ์

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Congress	Hotel	Mercure	Nurnburg	an	der	Messe	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นูเรมเบิรกน้ันไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน	หากใคร
เป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ	ขุนเขาสลับซับซอน	ปราสาท
ราชวังแบบในการตูน	ทางเดินโรยกรวด	ปูหินแบบยุคกลาง	โบสถสวยเกาแก
หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง	ตองที่น่ีเลยเพราะนูเรมเบิรกน้ันเสมือน
ดังเมืองแหงเทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ



เมาทฮาล	โรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตรอีกแหง
หน่ึ	งของเมืองนูเรมเบิรก

ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมืองอันถือเป็นตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุด
ในประเทศเยอรมนีดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย
(FRAUENKIRCHE)	จุดเดนคือมีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระ
แมมาเรียตัวนาฬิกาและตุกตาประดับน้ีถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ.
1509	เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระราชกฤษฎีกาทองคําปี	1356	ที่ตราขึน้ตามพระ
ราชบัญชาของจักรพรรดิคารลที่	4	แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิจ์ากน้ัน
อิสระใหทานถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุนเนน	สรางขึน้ระหวาง
ปีค.ศ	1389	–	1396	ดวยหินรูปทรงปิรามิดยาว	19	เมตรมีลักษณะคลายยอด
หอคอยสไตลกอธิค

โบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู	สรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตรน้ี	เป็น
สัญลักษณของเมืองมิวนิค	นักทองเที่ยวที่ขึน้ไปถึงขางบนจะไดชื่นชมกับวิวโดย
รอบของเมืองมิวนิค	ตัวโบสถสรางขึน้ครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1468	แตถูกทําลาย
อยางยอยยับในสงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับบูรณะในปี	1953	สิ่งที่นาชมเมื่อ
เดินทางมาถึง	คือ	แทนบูชาที่ตกแตงอยางหรูหรา	โออา	และรอยเทาปีศาจ	(
Devil''''s	Footprint	)

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Congress	Hotel	Mercure	Nurnburg	an	der	Messe	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโรเธนบวรกแหงเทาเบอร	ไดกลายเป็นสวนหน่ึงในประวัติศาสตรของเสน

ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี	เขาสูเขตเมืองเกา	ซึ่งเป็นศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตรและแนวกําแพง
ปองกันเมืองดั้งเดิม	บงบอกถึงความรุงเรืองของเมืองที่ทําการคาไวน,	โค,	กระบือและขนสัตว	ที่มีมาตั้งแต
ค.ศ.1274	จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ	อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเซนตจาคอบ
อิสระใหทานมีเวลาไดเก็บภาพประทับใจ	ยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุคกลางหรือ

เลือกซื้อสินคาตางๆ	ที่ผลิตในเมืองน้ี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	เวอรซบวรค	(WUERZBURG)	เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน

บาวาเรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเมนซึ่งเป็นอีกแหลงเพาะปลูกองุนเพื่อผลิตไวนของเยอรมัน	และเป็นเมืองที่ไดรับการ
ยกยองใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
นําทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี	โดยเริ่มจาก	ศาลาวาการเมือง	(City	Hall)	และแวะถายรูป

กับ	มหาวิหารแหงเมืองวูรซเบริก์	(Wurzburg	Cathedral)	สรางขึน้เมื่อ	คศ.	788	และในการกอสรางระหวางปี
1040	-	1225	ไดรับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก	จึงทําใหภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก
จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ	Wurzburg	Residence	สรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	10	ซึ่งอดีตคือพระราชวังเกา

สรางแบบสถาปัตยกรรมบาโรก	และไดมีการบูรณะหลายครั้งเน่ืองจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่	2



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Bedbank	Frankfurt	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ	แตผูคนสวนใหญมอบใหโรเธนเบิรกเป็นถนนสายโรแมนติก
ตามเสนทางระหวางเมือง	แฟรงคเฟิรต	และ	มิวนิค	จุดเดนของถนนสายน้ีก็คือ
ความนาอนุรักษของเมืองเกา	บานไม	ประตู	หนาตาง	ที่ทาสีสันไดอยางนารัก
และมีสไตลคลาสสิคเป็นของตนเองโดยไมตองปรุงแตงอะไรใหมากมายเหมือน
กับเมืองอื่นๆ	มนตเสนหเหลาน้ีละที่มักจะดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัส

เมืองเกาของเมืองรอเธนเบิรกซึ่งขึน้ชื่อเรื่องการรักษาสถาพของเมืองที่มีอายุ
ยาวนานไดเปนอยางดีและยังมีความสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางขึน้เมื่อ	คศ.	788	และในการกอสรางระหวางปี	1040	-1225	ไดรับอิทธิพล
จากศิลปะแบบโรมาเนสก	จึงทําใหภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก

สรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	10	ซึ่งอดีตคือพระราชวังเกา	สรางแบบ
สถาปัตยกรรมบาโรก	และไดมีการบูรณะหลายครั้งเน่ื	องจากถูกท	าลายจาก
สงครามโลกครั้งที่2

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Bedbank	Frankfurt	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(Heideberg)	เมืองน้ีมีความนาสนใจมากทั้งในแงประวัติศาสตรของเมือง	เป็น

เมืองมรดกโลก	และปัจจุบันไฮเดลเบิรกก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการผาตัดหัวใจ	ที่ไดชื่อวาดีที่สุด
ในโลก



นําทานเขาชม	ปราสาทไฮเดลเบิรก	ตั้งอยูบนเนินเขาโดยรอบมีป าละเมาะแสนสวยใหนักทองเที่ยวสามารถ
เดินเลนไดบริเวณปารกของปราสาทจะมีตนไมใหญอยางตนเบิช	ตนเมเป้ิล	ตนโอค	เมื่อขึน้ไปอยูบนเนินเขาที่ตั้ง
ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก	และยังเห็นแมน้ําเนคคาร	ที่ไหลผาน	ตัวเมือง
ไฮเดลเบิรกอีกดวย	ปราสาทไฮเดลเบิรกน้ีมีชื่อเสียงมาก	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต	(Frankfurt)	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําไมล	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	และการเงิน

ของยุโรป	ปัจจุบันแฟรงกเฟิรตเป็นศูนยกลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญเป็นอันดับ	2	รองจากลอนดอน	แฟ
รงกเฟิรตเป็นเมืองแหงอาคารสูงระฟา	จึงไดฉายาวา	Mainhatten	เมื่อดูอยางใกลชิดก็จะเผยใหเห็นเสนหของ
เมืองใหญ	ที่มีบานเรือนที่สวยงามเกาแกที่ไดรับการบูรณะไวตั้งอยูใจกลางเมือง
หลังจากน้ันนําเที่ยว	ชมจัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	THE

ROMER	หรือ	Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ณ	Bedbank	Frankfurt	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

ปอมปราการยุคกลางที่แข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษที่สิบสาม
โครงสรางปอมสวนใหญยังคงตั้งตระหงานอยู	แมวาจะเผชิญกับไฟไหม	ฟาผา
และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ	ในอดีตที่น่ีมีทั้งแขกผูมาเยือน	นักโทษ
และผูมีเกียรติ	สวนของปราสาท	สรางขึน้ในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก	มีความ
สวยงามอยางยิ่ง	และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ไดรับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปวา
เป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Bedbank	Frankfurt	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน	(Cologne)	เป็นหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่ง

ถูกสรางโดยชาวโรมัน	และเป็นเมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี	
นําทานถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน	หรือ	เคิลนโดม	เป็นโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี	ใชเวลาสรางถึง	600	ปีโดยเริ่มกอสรางตั้งแตปี	ค.ศ.	1248
และสิ้นสุดลงที่ปี	ค.ศ.	1880	เพื่ออุทิศใหแกนักบุญปีเตอรและพระแมมารี	และมีโกศทองของกษตัริยทั้งสามถูก
เก็บไวในตัววิหารดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
หลังจากน้ัน	นําทานเดินทางสู	DESIGNER	OUTLET	ROERMOND	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบ

รนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BURBERRY,	BILLABONG	,	CALVIN	KLEIN	,	DIESEL	,	CLARKS	,
ARMANI	,FOSSIL	,	FURLA	และอื่นๆอีกมากมาย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเมืองดุสเซสดอรฟเพื่อเดินทางสูสนามบิน
21.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบิน

ที	่EK	58	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองโคโลญจนเป็นที่มาของน้ําหอมชนิดหน่ึงที่เรียกวาออดิโคโลญจน	ทั้งน้ี
เพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี	เสนหของโคโลญจนที่พิเศษสุดกวา
เมืองใด	ๆ	ในเยอรมนีคือ	เทศกาลคานิวาล	เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันที่	11	เดือน
11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปี	แลวจะดําเนินตอไปจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ	ชวงเวลาดังกลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี	วง
โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก	ในเมืองโคโลญ	เป็นสถานที่ประทับของอารชบิชอป
แหงโคโลญ	สถานที่น่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน	นิกายเยอรมัน
คาทอลิก	สถานที่แหงสรางขึน้มาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหา
กษตัริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษตัริยไว
ณ	ที่แหงน้ีดวย	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงน้ี	มีผูเยี่ยม
ชมราวๆ	20,000	คนตอวัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

เป็นสถานที่ที่ดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร	ที่คะแนนจากแบรนด
สินคาที่มีชื่อเสียงในราคาที่ดี	เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุด
สัปดาห	สถานที่ใหบริการพื้นที่จอดรถมากมาย	และคุณสามารถเดินตรงไปที่
ใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาวคริสต

สนามบินดึสเซลดอรฟ	ตั้งอยูที่เมืองดึสเซลดอรฟ	ประเทศเยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่มีผูใชบริการมากเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นรองจากมิวนิก
และแฟรงคเฟิรต	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอลทียู	และ
ลุฟตฮันซา

05.55	น.	เดินทางถึงเมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	เอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบินที	่EK	372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจวันแปด

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

บริษทัจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
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	2,000,000	/	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
3.	คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
4.	คนขับรถทองถิน่	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
5.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	4	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น	15	วันทําการ	ผูเดินทางตองมาสแกนลาย
น้ิวมือ	ณ	สถานทูต	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	1.5x2	น้ิว(แบบหนาใหญ)	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้และมีอายุไมเกิน

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

สําเนาสูติ-บัตร	(ในกรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัทีท่านทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
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	ที่สามารถสืบความ
สัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือ	Bank	Guarantee	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน
ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนาพาส
ปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
6.2	กรณีที่บริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ
1-6	แลว	ทางบริษทัฯ	จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ	มาทํางาน
ของทาน	โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
7.	กรณีทีเ่ป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	(ตัว

จริง)	เทานัน้
8.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดา

มารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตองและตองมาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา	พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอวีซาตอหนาเจาหนาทีส่ถาน
ฑูต
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพทั้งน้ีบริษทัฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชน
กัน
10.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทั
11.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

หมายเหตุ	:	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วันขึ้นไป	คืนมัดจําทั้งหมด.
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	20-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


