


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	ยานถนน
ไซยน	-	สนามบินดูไบ	-	เมืองไลพซิก	-	ยานเมืองเกาของเมืองไลปชิก

โรงแรม	NH
LEIPZING
MESSE	หรือเทียบ
เทา

3 พอตสดัม	-	พระราชวังซองสซูซี	-	กรุงเบอรลิน
เขาสูที่พัก	โรงแรม
GRAND	CITY
BERLIN	EAST
หรือเทียบเทา

4 กําแพงเบอรลิน	-	เชคพอยทชารลี	-	เบอรลินโดม	-	ประตูชัยบราเดน
เบิรก	-	เมือง	เดรสเดิน	-	วิหารแมพระ	-	เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท	-
พระราชวังสวิงเกอร

โรงแรม
WYNDHAM
GARDEN	หรือ
เทียบเทา

5 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวัง
หลวง	(ปราก)	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ประตูเมืองเกา	-	ศาลา
วาการเมืองหลังเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

โรงแรม
INTERNATIONAL
หรือเทียบเทา

6 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	บราติสลาวา

โรงแรม
FALKENSTEINER
HOTEL
BRATISLAVA	หรือ
เทียบเทา

7 McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ
จัสตุรัสฮีโร	-	แมน้ําดานูบ

โรงแรม
MERCURE
BUDAPEST	CITY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

8 CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	สนามบินบูดาเปสต	-	ปอมชาว
ประมง

9 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

31	พ.ค.	61	-	8	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

5	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

21	มิ.ย.	61	-	29	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

9	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

22	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

27	ก.ค.	61	-	4	ส.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

11	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

5	ก.ย.	61	-	13	ก.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500

19	ก.ย.	61	-	27	ก.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿7,500



3	ต.ค.	61	-	11	ต.ค.	61 ฿50,900 ฿50,900 ฿50,900 ฿7,500

10	ต.ค.	61	-	18	ต.ค.	61 ฿50,900 ฿50,900 ฿50,900 ฿7,500

17	ต.ค.	61	-	25	ต.ค.	61 ฿50,900 ฿50,900 ฿50,900 ฿7,500



คณะเดินทางวันที่	11-19,	12-20	เม.ย.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สุวรรณภูมิ	เวลา	15.00	น.	ออกเดินทางโดย
เที่ยวบิน	EK	2548	ออกเดินทางเวลา	18.10	น.	และถึงดูไบเวลา	21.30	น.

คํ่า
17.30	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	8เคานเตอร	T

สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

21.05	ออกเดินทางสูดูไบ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	โดยเทีย่วบินที	่EK	373	***คณะเดินทางวันที	่11-
19,	12-20	เม.ย.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สุวรรณภูมิ	เวลา	15.00	น.	ออกเดินทางโดย	เทีย่วบิน	EK
2548	ออกเดินทางเวลา	18.10	น.	และถึงดูไบเวลา	21.30	น.***

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

คํ่า
00.50	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

03.45	ออกเดินทางตอสูแฟรงคเฟิรต	โดยเทีย่วบินที	่EK	43

เชา
08.50	ถึง	สนามบินแฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	นําทานผาน

พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางเขาสู	ตัวเมืองแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของ

เยอรมนี	รวมทั้งเป็นศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ	ผานชมสถานีรถไฟ
แฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย	ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป
ของรัชกาลที่	5
นําเที่ยวชม	จัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	THE	ROMER

หรือ	Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร
มีเวลาใหทานเดินเลน	ยานถนน	ZEIL	ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาแฟชั่นนํา

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



เดินทางสู	เมืองไลปซิก	(Leipzig)	เมืองสําคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันวา	เมืองแหงวีรบุรุษ	ไลปซิกไดชื่อน้ีมา
เน่ืองจากประชากรในเมืองมีสวนรวมที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนําไปสูการรวมเยอรมันในปี
1989	ดวยการออกมาชุมนุมตามทองถนน	เพื่อตอตานการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตที่มี
สหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกทั้ง	“โยฮันน	วูลฟกัง	วัน	เกอเธ”	นักประพันธผูมีชื่อเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกยอง
เมืองไลปซิกวาเป็น	“ปารีสนอย”	เน่ืองจากเป็นเมืองที่สวยงามหน่ึงในเมืองศูนยกลางดานวัฒนธรรมของยุโรป
สมัยกลางอีกดวย

ชม	ยานเมืองเกาของเมืองไลป ชิก	เมืองศูนยกลางการคาสมัยโบราณ	เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน	นักเรียน
นักศึกษาจากทั่วสารทิศ	เป็นแหลงรวมสินคาอยางดีเลิศ	ทําใหเมืองไลปซิกมีความหรูหราโออา	และเป็นเมืองที่
รํ่ ารวย	สถาปัตยกรรมของเมืองไลปซิกสวนใหญลวนอยูใน	ยุคบาร็อค	โดยผสมผสานเขากับศตวรรษที่	21	ได
อยางลงตัว

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	NH	LEIPZING	MESSE	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ถนนไซยน	ที่ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ	และไดกลายมา
เป็นยานการคาที่สําคัญแหงหน่ึง	ตั้งแตปลายศตวรรษที่	17	ถึงกลางศตวรรษที่
18	ถนนไซยน	คอยๆเปลี่ยนไปทีละนอย	จนในที่สุดเต็มไปดวยที่พักและรานคา
ทุกวันน้ี	ถนนเสนน้ีเปิดใหคนเดินเทาน้ัน	ขนาบขางดวยแนวตนไม	คาเฟ 	และ
รานฟาสฟ ูด	กลายเป็นยานการคาที่มียอดขายสูงที่สุดในเยอรมัน	และสูงเป็น
อันดับสําคัญในยุโรป



เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง

จากภัตตาคารอาหารจีนไปเมืองไลปซิก	ระยะทาง	396	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.45	ชม.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ไลปซิกเป็นเมืองทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี	แวดลอมดวยเมือง
สําคัญอื่นๆ	อาทิ	ทางเหนือมีเมืองโพสดัม	ทางตะวันออกมีเมืองเดรสเดน	ทาง
ตะวันออกเฉียงใตมีเมืองเคมนิส	และทางตะวันตกเฉียงใตมีเมืองเยนา	ไลปซิก
อยูหางจากกรุงเบอรลินเมืองหลวงเป็นระยะทาง	190	กิโลเมตร	และอยูหาง
จากเกิรทธิงเกนเป็นระยะทาง	229	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางดวยรถไฟ
ประมาณสามชั่วโมง

ชมยานเมืองเกาของเมืองไลปชิก	เมืองศูนยกลางการคาสมัยโบราณ	เป็นที่
ชุมนุมของปัญญาชน	นักเรียน	นักศึกษาจากทั่วสารทิศ	เป็นแหลงรวมสินคา
อยางดีเลิศ	ทําใหเมืองไลปซิกมีความหรูหราโออา	และเป็นเมืองที่รํ่ ารวย
สถาปัตยกรรมของเมืองไลปซิกสวนใหญลวนอยูใน	ยุคบาร็อค	โดยผสมผสาน
เขากับศตวรรษที่	21	ไดอยางลงตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	โรงแรม	NH	LEIPZING	MESSE	หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําเดินทางสู	เมืองพอตทสดัม	(Potsdam)	เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรก	อดีตที่ประทับของกษตัริยและเจา
ผูครองเยอรมันมาอยางตอเน่ืองตั้งแตศตวรรษที่	18	เมืองศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นําทานเขาชมความงามของ	พระราชวังซองสซูซี	(Sanssouci	Palace)	เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของ
พระเจาฟรีดริชที่	2	แหงปรัสเซีย	สรางขึน้ในศิลปะแบบโรโคโค	โดยสถาปนิกชื่อ	จอรจ	เวนซเลาส	ฟอน	คโนเบิล
สดอรฟฟ	เป็นพระราชวังที่พระเจาฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน	และใชเป็นที่หลบจากความวุนวายใน
พระราชพิธีตางๆที่เบอรลิน	จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังที่แปลวา	“ไกลกังวล”	พระราชวังซ็องซูซีและอุทยาน



จากที่พักไปเมืองพอตทสดัม	(Potsdam)	ระยะทาง	161	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม

จากพระราชวังซองสซูซีไปกรุงเบอรลิน	(Berlin)	ระยะทาง	35	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.45	ชม.

ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1990	ภายใตชื่อวา	"พระราชวังและสวน
แหงพอทสดัมและเบอรลิน”

นําทานสู	กรุงเบอรลิน	(Berlin)	เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน	หน่ึงในศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป
ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสารมวลชน	และวิทยาการ

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)

เขาสูที่พัก	โรงแรม	GRAND	CITY	BERLIN	EAST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี
เป็นสวนหน่ึงของเขตนครเบอรลิน	พอทสดัมเป็นที่รูจักจากการเป็นที่ประทับ
ของกษตัริยปรัสเซียหลายพระองค	สวนตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมตอ
กันเป็นจํานวนมาก	และมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยเฉพาะ
สวนและพระราชวังพระราชวังซ็องซูซี	ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่	2	แหงปรัสเซียตั้งอยูที่เมือง
พอทสดัมในประเทศเยอรมนี	สรางโดยพระราชประสงคของพระเจาฟรีดริชระ
หวางปี	ค.ศ.	1745	ถึงปี	ค.ศ.	1747	โดยมีจอรจ	เวนซเลาส	ฟอน	คโนเบิลสด
อรฟฟ	เป็นสถาปนิก	สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรโคโค

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี	มี
ประชากร	3.4	ลานคนในเขตเมือง	มากที่สุดในเยอรมนี	และมากเป็นอันดับสอง
ในสหภาพยุโรป	เป็นศูนยกลางของเขตนครหลวงเบอรลิน-บรานเดนบูรก	ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี	มีประชากรในเขตนครหลวงรวม	5	ลานคน
จาก	180	ชาติ	มากเป็นอันดับเกาในสหภาพยุโรป	เบอรลินเป็นหน่ึงใน
ศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป	ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสาร
มวลชน	และวิทยาการ	เป็นศูนยกลางที่สําคัญของการคมนาคมทางอากาศ
และทางรางของทวีป	พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลาก
หลาย	ซึ่งประกอบไปดวย	อุตสาหกรรมการสรางสรรค	บริษทัดานสื่อ	การบรี
การสิ่งแวดลอม	ศูนยการประชุมและแสดงสินคา	เบอรลินเป็นเมืองที่มีนักทอง
เที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	รวมถึง	วิศวกรรมจราจร
ออปโตอิเล็กทรอนิกส	ไอที	อุตสาหกรรมยานยนต	สุขภาพ	วิศวกรรมชีวการ
แพทย	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	GRAND	CITY	BERLIN	EAST	หรือเทียบเทา



เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม	อนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน	(The	Berlin	Wall)	เขาสูอีสต-ไซด-แกลลอรี่	ที่ทิ้งรองรอยของ
กําแพงเบอรลิน	ฉากตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันที่	13	สิงหาคม	1961	วันเริ่มการสราง
กําแพงที่มีความยาวกวา	100	ไมล	สูง	4	เมตร	ถูกถายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา	118	ทานบนซาก
กําแพงกวา	1,200	หลา	ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะที่
ยาวที่สุดในโลก
นําทานชม	เช็คพอยทชารลี	(Checkpoint	Charlie)	ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและ

รัสเซีย	จากน้ันไปชมเบอรลินโดม	มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี	สรางในระหวางปี	1894-1905
ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอเนสซองส
พาทานไปถายรูปกับ	ประตูบันเดนบรูก	(Brandenburg)	ประตูสัญลักษณของเมืองดานบนเป็นรูปป้ันของ

เทพีแหงชัยชนะสีทองเดนตระหงาน	และพลาดไมไดกับการถายรูปกับอาคารไรชสตัทด	อาคารที่ใชเป็นรัฐสภา
แหงเยอรมนี	สรางขึน้ดวยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส	ในปี	1884-1894	อาคารรัฐสภาแหงน้ีถูกใชมาตั้งแตครั้ง
สาธารณะรัฐไวมาร

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เดินทางตอสู	เมืองเดรสเดน	(Dresden)	ไดรับสมญานามวาเป็น	“ฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ”	วากันวาเป็น
เมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี	เมืองน้ีไดกลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึง
ในปี	ค.ศ.1990	หลังจากมีการรวมประเทศ	เมืองไดถูกบูรณะขึน้มาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเน่ืองมาจากผลแหง
การทําลายลางของสงครามโลกครั้งที่สอง	นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดน
ชม	โบสถพระแมมารี	(Frauenkirche)	อดีตฐานรากของเมืองที่วางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่	11	ที่ทิ้ง

รองรอยของการทําลายลางในสมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน
ผานชม	เซมเพอรโอเปราเฮาส	(The	Semper	Opera	House)	ที่มีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน	ทั้งดาน

สถาปัตยกรรมและดนตรี
ผานชม	พระราชวังสวิงกอร	(Zwinger	Palace)	ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแมน้ําเอลเบ	ที่ตกแตง

อยางงดงามดวยน้ําพุและรูปป้ัน

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)

เขาสูที่พัก	โรงแรม	WYNDHAM	GARDEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

กําแพงเบอรลินสัญลักษณการพายสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมนี	จนตอง
เกิดการแบงประเทศระหวางเยอรมันตะวันตก	กับตะวันออก	และไดรับการ
ขนานนามวาเป็นสัญลักษณแหงสงครามเย็น



เป็นชื่อที่ฝ านพันธมิตรตั้งใหกับทางผานกําแพงเบอรลิน	ในชวงสงครามเย็น

เป็นโดมอันนาทึ่งของโบสถนิกายโปรเตสแตนต	เป็นสถาปัตยกรรมแบบบา
โรกและเรอเนสซองซ	ตัวโดมที่อยูสูงขึน้ไป	70	เมตร	พื้นบริเวณใจกลางโบสถ
ยังมีสีสันเปลงประกายจากลําแสงสองสวางลอดผานหนาตางที่ตกแตงดวย
กระจกสีทั้งสามบาน	บานหนาตางเหลาน้ีพรรณนาถึงการประสูติ	การตรึง
กางเขนและการคืนชีพของพระเยซู

ประตูชัยบราเดนเบิรก	เป็นสัญลักษณของกรุงเบอรลิน	กอสรางตามศิลปะแบบ
โรมัน	สถานที่แหงน้ีถือเป็นเครื่องหมายแหงความสงบสุข	และมีความสําคัญ
โดยเป็นจุดแบงกรุงเบอรลินออกเป็นสองสวน	ไดแก	ตะวันออกและตะวันตก
กอนจะรวมกันใหมในภายหลัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

(	Dresden)	มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา	Drežďany	แปลวาชนเผาแหงป า
ริมแมน้ํา	ทั้งน้ีเมืองเดรสเดินตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ	เป็นเมืองหลวงของ
รัฐซัคเซิน	แตเป็นเมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ	นอกจากน้ี
บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมืองเดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดก
โลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

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	)

เป็นสถานที่อันโดดเดนทางดาน	สถาปัตยกรรม	และดนตรี	ตั้งอยู	ณ	บริเวณ
จัตุรัสเธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร	เป็นโรงโอเปราที่ออกแบบในสไตล
บารอค	บริเวณอาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษตัริยโจฮา
นทงอยูบนหลังมา



จากภัตตาคารอาหารจีนไปเมืองเดรสเดน	ระยะทาง	193	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.

สรางขึน้ดวยศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม	และรอดพนจาการทําลายของผาย
สัมพันธมิตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)

	โรงแรม	WYNDHAM	GARDEN	หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ
รัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นําเขาชม	ปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน
สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918

ชม	มหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่
14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม)
ชม	พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจา

ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
เดินชม	ยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย
นําทานเดินเลนบน	สะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่สรางขึน้

ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพาน
กวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน
นําทานเดินสู	ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลังเกา

(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
มีเวลาใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยานเมืองเกา	มีทั้งสินคาของฝากที่ระลึก	รวมทั้งรานคา

แฟชั่นชั้นนํา	อาทิ	เชน	Louis	Vitton,	Gucci,	Hermes,	Hugo	Boss,	Burberry,	Rimowa	Shop,	Dior,	Nespresso
ฯลฯ

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดอบโบฮีเมียน)

เขาสูที่พัก	โรงแรม	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

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

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

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



จากที่พักไปกรุงปราก	(Prague)	ระยะทาง	151	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.15	ชม.

จากภัตตาคารอาหารจีนไปปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ระยะทาง	142	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ
2	ชม.

กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม

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

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดอบโบฮีเมียน)

	โรงแรม	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี
ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744	-	1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออา
ของทองพระโรง	และพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส

เชิญชอปป้ิงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	หรือสินคานานาชนิด	อาทิเชน	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา
Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นทันสมัย	เชน	Zara,	H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝากเชน	ชอคโกแลตโมสารท	ในยาน



จากที่พักไปกรุงเวียนนา	(Vienna)	ระยะทาง	329	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม

ถนนคารนทเนอร	(Karntnerstrabe)	ไปกรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	ระยะทาง	80	กม.ใชเวลาเดินทาง

ถนนคารนทเนอร	(Karntnerstrabe)	ใจกลางกรุงเวียนนา

นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค
ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เขาสูที่พัก	โรงแรม	FALKENSTEINER	HOTEL	BRATISLAVA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	โรงแรม	FALKENSTEINER	HOTEL	BRATISLAVA	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



ประมาณ	1	ชม

เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคา

แบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย	***	เน่ืองจาก	OUTLET
จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทางบริษทัขอสลับโปรแกรม
ไปในวันถัดไปแทน***

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่
มีอารยธรรม	รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
ชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	(Heroes’	Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	Millenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้ฉลอง

1,000	ปี	แหงชัยชนะของชาวแมกยาร
นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	อันเลืองชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปี

มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่
รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด	นอกจากน้ีทานจะไดชม
สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM	TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาว
อังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)

เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	BUDAPEST	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน	ทางบริษทัขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากพรานดอฟไปกรุงบูดาเปสต	ระยะทาง	196	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)

	โรงแรม	MERCURE	BUDAPEST	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ
ชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริย

มาแลวหลายพระองค	หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของ
พระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาว
ประมง	(Fisherman’s	Bastion)	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี

บาย
12.00	นําคณะเดินทางสู	สนามบินเฟเรนซ	ลิซท	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

16.00	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	EK	112



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

คํ่า
23.20	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
03.40	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	376	***คณะเดินทาง

ตัง้แตวันที	่31	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	03.40	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	13.15	น.***

บาย
12.50	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ



คณะเดินทางตั้งแตวันที่	31	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	03.40	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	13.15	น.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน

2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4.	หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้

5.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดิน

ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน	(จํานวน	2,300	บาท	ชําระพรอมเงินมัดจํา)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ	(20	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม



เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)
***ยื่นวีซาแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี***
ใชเวลาอนุมัติวีซานับจากวันที่ยื่นประมาณ	7	วัน

กรุณาเตรียมเอกสาร	1	ชุด	ยกเวนเอกสารทีอ่อกจากทางราชการและธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และ
สําเนา	1	ชุด

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย
ๆ**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***

2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	%	ของพื้นที่รูปถาย	จํานวน	2	ใบ	ถายไมเกิน	6	เดือน	หาม
สวมแวนตา	คอนแทคเลนส	หรือเครื่องประดับ	,	เปิดผมใหเห็นหูทั้ง	2	ขาง,	หามตกแตงรูป,	รูปไมเลอะหมึก	ไมมีรอย
แม็ก,	ถายจากรานถายรูปเทาน้ันแนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4	รูปนะคะ	เพื่อความถูกตอง

3.	หลักฐานการทํางาน

-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถาน
ทูตที่ยื่น)

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน
3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนด
ที่ดิน	เป็นตัน

-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอน
ยื่นวีซา)

-	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวัน
นัดสัมภาษณ

5.	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม

6.	หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)
แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ

6.1	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่
ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**



7.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

-ทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ
-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

8.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย

-หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย

-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู
มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดิน
ทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรทีส่ถานทูตดวย**

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ

คาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเยอรมัน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น
จํานวนเงินโดยประมาณ	2,300	บาท	)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร	เริ่มตนที่ทานละ	80000	บาท	(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง	confirm	เทาน้ัน)

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย



การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือ
คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวรทั้งหมด			

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


