
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  
18.00 น. �พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั+น , ประต ู. แถว T        สาย

การบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอาํนวยความสะดวก 
21.05 น. �ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที� ยวบินที�  EK 373 

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

วนัที;สอง ดไูบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบรูก์-จตุัรสัมาเรียน 
           (ยูเออี-เยอรมนี) 

01.00 น. �ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง   
04.00 น. �เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK 53  

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

08.35 น. �ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้
สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า จากนั,นนําทา่นเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ที� ออกแบบ
เป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซื, อของที� ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg 
Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เริ� มสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย อีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. HIIJ 
หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที�  L เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวงั
สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. HIMN กอ่นขบัรถพาชมสถานที� สําคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ นําทา่นสู่บริเวณ 
จตุัรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที� มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที� สาํคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ในรูปแบบ
ศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที� มีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปปิ, งตามอธัยาศยั 

คํ ;า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่� พกั � ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที;สาม เมืองเก่าซาลบรูก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์         (เยอรมนั-ออสเตรีย) 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั,นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย ระหวา่ง

ทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่นชม สวนมิราเบล 
ใหท้า่นเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นที� ระลึก อีกทั,งที� นี� ยงัเป็นสถานที� ถา่ยทาํของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงที�
ยิ� งใหญฮ่อลิวูด๊ จากนั,นนําทา่นขา้มแมนํ่,าซาลสซ์คัสูย่า่นเมืองเกา่ และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วร์ก ที� ต ั,ง
โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่น ชมเมืองเก่าซาลบูรก์ ที� มีชื� อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ� งไดร้ับ
การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการขึ,นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 
H^^M ซาลสบ์วร์กตั,งอยูบ่นฝั�งแมนํ่,าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ นําทา่นถา่ยรูป บา้นเลขที; 
. เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที�  Ha นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระ
ใหท้า่นชมรา้นคา้ที� รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลสบ์วร์ก 
ที� ต ั,งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง ซึ� งเป็นสว่นที� เป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเมื� อปี ค.ศ.H^^I ซึ� งก็เป็นปีเดียวที� ขึ,นทะเบียน



  

 

 

 

 

 

 

ใหส้ว่นที� เป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองนี, ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของที� ระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ย
อยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั,งสิ, น 

คํ ;า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที;สี; ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รูค-หลงัคาทองคํา       (ออสเตรีย) 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสูเ่มืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสน

สวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองที� ต ั,งอยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและ
ป่าสเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที� โรแมนติกที� สุดใน 
Salzkammergut เขตที� อยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี, วา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพื, นที� มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที� ยวชมเมือง
เสมือนหนึ� งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเที� ยวของประเทศออสเตรีย ตั,งอยูริ่มฝั�งแมนํ่,าอินซึ� งคาํวา่ “อินสบ์รูคนั,น” แปลวา่ สะพาน
แหง่แมนํ่,าอินมีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์
สาํคญัของเมืองอินสบ์รูค ซึ� งตั,งอยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งขึ,นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที�  4 ในชว่งตน้ศตวรรษที�  15 สาํหรับ
เป็นที� ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

คํ ;า  �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่� พกั � ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที;หา้ ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน ์          (ออสเตรีย-เยอรมนี) 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที� ต ั,งอยู ่        สุด

ถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั,งแตยุ่คโรมนัที� ใชเ้มืองนี, เป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซื, อขายเกลือมาแต่
โบราณเมืองที� ต ั,งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็น
ที� กลา่วถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที� เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเขา้ชม
ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซึ� งเป็นปราสาทตั,งอยูใ่นเทือกเขา 
สร้างในสมัยพระเจา้ลุดวิกที�  2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 
1845-86 เป็นปราสาทที� งดงามมากที� สุดอีกแห่งหนึ� งของโลก 
ตวัปราสาทตั,งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญย่กัษ์ สูงกว่า 200 
เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมนํ่,าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญสี่
ขาวตั,งอยู ่กลางป่าเขาลําเนาไพรที� ซึ� งมีสีสันแปลกแปลง
แตกตา่งไปในแตล่ะฤดูกาลได ้ปราสาทหลงันี, เพิ� งไดร้ับขนาน
นามวา่ นอยชวานสไตน ์ก็เพียงภายหลงัจากที�  กษัตริยลุ์ดวิก
ที�  2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เที� ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลที์� ใชใ้นการแสดงโอเป
ร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั�งราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย
อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์



  

 

 

 

 

 

 

คํ ;า  �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่� พกั � ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที;หก ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซริูค    (เยอรมนั-สวิสฯ) 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที� ไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแหง่
ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบั
กบัป่าไมที้� แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขาสลบัแซมดว้ยดง
ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ อิสระอาหารเที;ยงตาม
อธัยาศยั  นําทา่นถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพาน
วิหาร(Chapel bridge) ซึ� งขา้มแม่นํ,ารอยซเ์ป็นสะพานไมที้�
เก ่าแก่ที� สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี, เป็น
สะพานที� แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเชื� อมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี� ยมกลางนํ,า จั�วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียน
เรื� องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที� ปัจจุบนั
สะพานไมนี้, ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งขึ,นใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็น
อนุสาวรียที์� ต ั,งอยูใ่จกลางเมือง ที� หวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซึ� งมีกากบาทสญัลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ป
สิงโตแหง่นี, ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั,งแต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ,น
เพื� อเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื� อสตัย ์จงรักภกัดี ที�  เสียชีวิตในประเทศฝรั�งเศส ระหวา่งการตอ่สู ้
ป้องกนัพระราชวงัในครั,งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสที์�  16สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น. �ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ เที� ยวบินที�  EK 86 
(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

วนัที;เจ็ด  ดไูบ-DUBAI FRAME-ตลาดทอง-ท่องทะเลทราย-SAND DUNE-แคมป์กระโจมแบบอาหรบั 
                                  (ยูเออี-ดไูบ) 

06.25 น.  �เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้นําทา่นเดินทางเขา้
สูเ่มืองดูไบแวะถา่ยรูปกบั DUBAI FRAME คือสถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรูป’ ที;ใหญ่ที;สุดในโลก เปิดให ้
เขา้ชมเมื� อวนัที�  H มกราคมที� ผา่นมา หลงัจากผา่นกระบวนการกอ่สรา้งมาถึง Hw ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงินกวา่ Jx.N ลา้น
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ H.x^ พนัลา้นบาท จากนั,นนําทา่นเดินทางไปชอ้ปปิ, งที�  ตลาดทอง (Gold & Spicy 
Souk) เป็นตลาดทองที� ใหญที่� สุดในโลก ขายทุกอยา่งที� เป็น Jewelry เชน่ มุก อญัมณี ตา่งๆ รา้นเล็กๆ จะอยูห่ลงัรา้น
ใหญ ่มีรา้นทองมากมายกวา่รอ้ยลา้น ใหท้า่นไดเ้ลือกซื, อหาลวดลายอนัสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์ 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั,นนําทา่นเดินทางเขา้สูที่� พกัเพื� อเตรียมตวั ท่องทะเลทราย (ทา่นที� เมา
รถควรรับประทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้30นาที สาํหรับทา่นที� ไมส่ามารถไปร่วมทวัร์ทะเลทรายไดท้างบริษัทไมส่ามารถ
คืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้รวมถึงคา่อาหารเย็นดว้ย ผูเ้ดินทางสามารถพกัผอ่นตามอธยาศยั ณ โรงแรมที� พกั ทา่นที� เดินทางไป
ทอ่งทะเลยทรายโปรดอยา่ลืม!! นําเอาเสื, อแจ็คเก็ตกนัลม, แวน่ตา และกลอ้งถา่ยรูปไปดว้ย) นําท่านขึ+นรถ ,WD 
(รถขบัเคลื� อน J ลอ้) ทา่นจะไดส้นุกและตื� นเตน้พรอ้มกบัสมัผสักบัประสบการณอ์นัแปลกใหมก่บัการนั�งรถตะลุยไป



  

 

 

 

 

 

 

บนดูน (SAND DUNE) ที� มีท ั,งสูงและตํ�าสลบักนัไป ใหท้า่นไดเ้ลน่สกีทะเลทรายที� ทา้ทายและหวาดเสียวแตป่ลอดภยั 
พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินที� สวยงาม และโรแมนติค สมควรแกเ่วลานําทา่นสมัผสัชีวิตแบบเบดูอินพื, นเมืองพรอ้มให ้
ทา่นไดส้นุกสนานกบัการขี� อูฐ (ไมร่วมในคา่ทวัร์) จากนั,นนําทา่นพกัผอ่นในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ใหท้า่นไดส้วม
ชุดพื, นเมืองของชาวอาหรับเพื� อถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นที� ระลึก  

คํ ;า �รบัประทานอาหารคํ;าแบบบารบี์คิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรบั จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที� แสน
สบาย ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพื, นเมืองชาวอาหรับ ถา่ยรูปเก็บไว ้
เป็นที� ระลึก การเพน้ทมื์อแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กลิ� นผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบําหน้า
ทอ้ง (Belly Dance) ซึ� งเป็นศิลปะการร่ายรําที� เนน้การเคลื� อนไหวของกลา้มเนื, อทอ้งและสะโพก สมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ Hotel ibis Deira City Centre หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที;แปด   JUMERIAH  BEACH-รถไฟฟ้า MONORAIL-เดอะปาลม์ไอสแ์ลนด-์หา้งดไูบมอลล-์ 
  ตึก BURJ KHALIFA-สนามบิน             (ยูเออี-ไทย) 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั,นนําทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็น

พิพิธภณัฑ ์ที� ทนัสมยัที� สุดในตะวนัออกกลางสรา้งเมื� อศตวรรษที�  19 บูรณะครั,งลา่สุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑที์� รวบรวม
เรื� องราวประวติัศาสตร์ที� สาํคญั เชน่ การคน้พบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที�  Al Qusais ที� มีอายุ  มากกวา่ 4,000 ปี 
เรื� องราวการคา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์ กอ่นการคน้พบนํ,ามนั ประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยีตา่งๆ มาถา่ยทอด บอก
เลา่เรื� องราวประวติัศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ จากนั,นนําทา่นเดินทางสู่ชายหาด Jumeirah Beach ซึ� งเป็น
ชายหาดตากอากาศที� สวยงามของดูไบ แวะถา่ยรูปกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั Mดาว ที� สวยและ
หรูหราที� สุดแหง่หนึ� งของโลก และมีชื� อเสียงของตะวนัออกกลาง ที� ทุกคนใฝ่ฝนัที� จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตั,งอยูริ่มอา่ว
อาหรับ เป็นที� พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ นําทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพื� อเดินทางเขา้สูโ่ครงการ
เดอะปาลม์ไอสแ์ลนด ์(The Palm Island) โครงการที� อลงัการสุดยอดโปรเจคสข์อง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดย
การถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ x เกาะ บนเกาะมีที� พกัโรงแรม รีสอร์ท รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั,ง
สาํนักงานตา่งๆ นับวา่เป็นสิ� งมหศัจรรยอ์นัดบัที�  a ของโลก 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจากนั,นนําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ ตึก BURJ KHALIFA ซึ� งเป็นตึกที� ไดชื้� อวา่
สูงที� สุดในโลกที� มีความสูง 828 เมตร และใหท้า่นไดเ้ลือกซื, อสินคา้ตา่งๆมากมายที�  หา้งดูไบมอลล ์(DUBAI 
MALL) ซึ� งไดชื้� อวา่เป็นหา้งที� ใหญที่� สุดในโลก นอกจากนั,นทา่นสามารถชมตูป้ลาที� มีขนาดที� ใหญที่� สุดในโลกอีกดว้ย 
ซึ� งภายในยงัมีพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์,าที� ใหญที่� ใหญที่� สุดในโลกใหท้า่นไดเ้ลือกเขา้ชมตามอธัยาศยั (ไมร่ววมคา่เขา้) หรือชม
ความลํ,าสมยัของนํ+าพุเตน้ระบําสุดอลงัการซึ� งจดัแสดงในชว่งเย็นของทุกวนับริเวณดา้นหนา้หา้งดูไบมอลล ์โดยการ
แสงดระเริ� มทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารคํ;าตามอธัยาศยัเพื;อความสะดวกในการท่องเที;ยวและชอ้ปปิ+ ง ถึงเวลา
อนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินดูไบเพื� อเตรียมตวัเช็คอินและเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร 

22.15 น.  �ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที;ยวบินที; EK 374          (�บริการ
อาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

วนัที;เกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร           (ไทย) 
07.35 น.  �เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



  

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี� ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั,งนี, ขึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที� ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุตํ ;ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเดี;ยว     เพิ;มท่านละ 12,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื;อท่านทําการซื+อโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงื;อนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราค่าบริการนี+ รวม 
� คา่ตั�วเครื� องบินชั,นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

� คา่ที� พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ L-x ทา่น) ตามที� ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ� ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที� ไมส่ามารถเขา้พกัที�
เมืองนั,นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ)  

� คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที� ยวตามที� ระบุในรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานที�  และคา่ธรรมเนียมตามที� ระบุในรายการ 

� คา่วีซา่เชงเกน้ และ วีซา่เขา้ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรสต ์(สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

� คา่อาหารตามที� ระบุในรายการ 

� คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื� อนไขตามกรมธรรม)์ 

� หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณนํ์าเที� ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 2-10 / 17-25 พ.ค. 2562 49,900 
มิถุนายน 12-20 มิ.ย. 2562 50,900 
กรกฎาคม 10-18 / 24 ก.ค.-1 ส.ค. 2562  50,900 
สิงหาคม 14-22 ส.ค. 2562 50,900 
กนัยายน 11-19 / 25 ก.ย. -3 ต.ค. 2562 50,900 



  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี+ ไม่รวม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ;ม �% ภาษีหกั ณ ที;จ่าย �% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
� คา่นํ,าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้xw กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื� องดื� มในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

� ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ;นและค่าทิปไกดท์อ้งถิ;น 25 ยูโร/ทริป 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
เงื;อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ ��,��� บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน x วนั)  
2. ชาํระยอดสว่นที� เหลือทั,งหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ Lw วนั   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที� ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื� อมายื� นวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที�  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั,ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ,น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึ,นไป คืนมดัจาํท ั,งหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบื, องตน้ N,www บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํท ั,งหมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย Nw% ของราคาคา่ทวัร์ท ั,งหมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย Hww% ของราคาคา่ทวัร์ท ั,งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� เรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที� เกิดขึ,นจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที� เกิดขึ, นจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการยื� นวีซา่ คา่มดัจาํตั�วเครื� องบินหรือคา่ตั�วเครื� องบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที� ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ,นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ� ที� จะเปลี� ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื� อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที� สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที� นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ตน้ 

3. เนื� องจากรายการทวัร์นี, เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั,งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื� อนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที� ไดร้ะบุไวโ้ดยทั,งหมด 



  

 

 

 

 

 

 

5. สาํหรับที� นั�ง LONG LEG หรือที� นั�งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที� มีคุณสมบติัตามที� สายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง
สามารถสื� อสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้� นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อาํนาจในการใหที้� นั�ง LONG LEG ขึ,นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที� สายการบินตอนเวลาที� เช็คอินเทา่นั,น 

6. โรงแรมที� พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เครื� องปรับอากาศเนื� องจากเป็นภูมิประเทศที� มีอากาศเย็น และหอ้งพกั x ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น L เตียง และ SOFA BED ซึ� งขึ,นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรื� องตั�วเครื� องบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  
 

เอกสารที;ใชป้ระกอบในการยื;นวีซ่าดูไบ (ไม่ตอ้งมาแสดงตวั) 
1. หนังสือเดินทางไทยที� มีอายุในวนัเดินทางมากกวา่ I เดือน และมีหนา้วา่ง
 มากกวา่ L หนา้  
2. ไฟลส์แกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น L หนา้แรกของหนังสือเดินทาง
ชดัเจน เทา่นั,น 
3. รูปถา่ยพื, นหลงัสีขาวขนาด L นิ, ว จํานวน H รูป ส่งเป็นไฟลส์แกนสีมา
พรอ้ม ไฟลส์แกนสีของหนังสือเดินทาง  
  
 
เอกสารเบื+องตน้ในการขอยื;นวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยื;น �� 
วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิ+ วมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที;นดัหมาย (เอกสารและขั+นตอนการยื;นวีซ่าแต่
ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลี;ยนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที;อีกครั+งเพื;อความถูกตอ้งในการ
เตรียมตวัเพื;อยื;นวีซ่า) 
1. พาสปอร์ต ที� ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ํ�ากวา่ I เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่เชง

เกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื� อเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด L นิ, ว จาํนวน L ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั,น และมีอายุไมเ่กิน I เดือน และเหมือนกนัทั,ง L รูป) 



  

 

 

 

 

 

 

 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้

มี) 
4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษัทที� ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั+น โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั,วนั

เดือนปีที� เริ� มทาํงานกบับริษัทนี, และชว่งเวลาที� ขอลางาน เพื� อเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั,นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด 
เอกสารที� ออกมาตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน นับจากวนัที� ออกจนถึงวนัที� นัดหมายยื� นวีซา่ 

5. กรณีที� เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองที;คดัไวไ้ม่เกิน � เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี
และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั I เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั � เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที� มีการเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอและมีจาํนวนไมต่ํ�ากวา่ I 
หลกั เพื� อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที� จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที� จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดือดรอ้นเมื� อกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน HN กอ่นวนั
นัดหมายยื� นวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน HN วนั นับจากวนัยื� น  สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชี
กระแสรายวนั 

7. กรณีที� บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั,งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ H-I แลว้ ทางบริษัท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ� งฉบบัเพื� อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทาํงานของทา่น โดยระบุรายชื� อผูเ้ดินทาง 
และเหตุผลที� จดัการเดินทางนี, ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที� เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั,น 
9. กรณีที� เด็กอายุตํ ;ากว่า �� ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ� ง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยที�

บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื� นเรื� องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหนึ� งได ้ณ ที� วา่การอาํเภอ 
หรือสาํนักงานเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชื� อและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่นจะถูก
ปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที� ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื� นคาํรอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั,งหาก
สถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กาย



  

 

 

 

 

 

 

สุภาพทั,งนี, บริษัทฯจะสง่เจา้หนา้ที� ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ� มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูตเพื� อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ 
เรื� องวีซา่ของทา่น เนื� องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั,งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะ
ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื� อนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที� ไดร้ะบุโดยทั,งหมด 

 

 


