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ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน
บูดาเปสต บราติสลาวา ชอปปง ปารนดอฟ เอาทเล็ต เวียนนา ลินซ
ฮัลลสตัทท ซาลซบูรก เชสกี้ ครุมลอฟ คารโลวี วารี ปราก
พิเศษ เขาชมพระราชวังเชินบรุนน และลองเรือชมแมนาํ้ ดานูบ

วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไ บ
พรอมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาทีท่ าํ การเช็คอินตัว๋

วันที่สอง
01.15 น.

ดูไ บ - บูดาเปสต – ลองเรือ
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 111 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)

04.45 น.
08.50 น.
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12.45 น.

เย็น
วันทีส่ าม
เชา

เดิน ทางถึง สนามบิน บูดาเปสต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรี ยบรอยแลวออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง
บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของฮั งการีและเมื องชื่ อดั งอีกแหงของยุโ รป ศูนย กลางทางวั ฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศที่มีอายุมากวารอยปแลว นําทานสู มหาวิห ารแมทธิอัส (Matthias Church) มรดกโลกชิ้น
สําคัญของบูดาเปสต โบสถที่งดงามแตจะเกาแกดวยอายุเกือบ 700 ป มหาวิหารสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิกหลัง
นี้ในอดีตเคยใชเปนโบสถที่สําคัญยิ่ง เพราะใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติสวมมงกุฎของกษัตริย
ฮังการีหลายพระองค มาถูกเปลีย่ นมือเมือ่ ถูกยึดครองโดยชาวเติรก หรือตุรกีทเ่ี ปลีย่ นใหมหาวิหารกลายเปนมัสยิด
ในศาสนาอิสลามตามทีช่ าวเติรกนับถือ จนเมื่อชาวเติรกถูกขับไลไปหมดแลวมหาวิหารก็ไดรับการบูรณะขึ้นใหมให
กลับมาเปนศาสนาสถานแหงคริสตศาสนาเชนเดิม และทีต่ ดิ กันนัน้ จะมี ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ปอม
และกําแพงสีขาวทีด่ เู หมือนปราสาทในเทพนิยายแหงนีน้ น้ั ไดถกู สรางขึน้ ในป 1905 โดยชาวประมงเชือ้ สายฮังกาเรียน
ทีอ่ าศัยอยูใ นแถบนี้ อดีตนัน้ เปนปอมสําหรับสังเกตการณ เฝา ระวังและปองกันภัย แตปจจุบันไดกลายเปนจุดชมวิว
ที่สวยงามของแม น้ําดานู บไปแลว และได รับการยกยองใหเปนจุดชมวิวที่ สวยที่สุดในบูดาเปสตอีกดวย แวะชมและ
ถายรูปกับหนึง่ ในสะพานทีส่ วยงามของเมืองบูดาเปสต สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขึ้น
เหนือแม น้ําดานูบ และก็ เปนสะพานที่สวยงามนา ชมนามองไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375
เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝาอารักขาสะพานไวทั้งสองฝงของสะพาน พิเศษ ลองเรือชมแมน้ําดานูบแบบสว นตัว
โดยจะลอ งไปตามแม น้ํ า สายใหญ ชมอาคารบ า นเรือ นสถาปต ยกรรมริ มสองฝ ง แม น้ํา เราจะไดเ ห็น ทั้ งวิ ว สวยๆ
โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐ สภาแหงฮังการี (Hungary Parliament) ที่ไดชื่อวาเปนอาคารรัฐสภาที่ใหญ
ทีส่ ดุ เปนอันดับ 2 ของโลก ทันทีทเ่ี ห็นบอกไดเลยวานีค่ อื อาคารรัฐสภาทีส่ วยที่สดุ เทาที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดด
เดนเพราะออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจาํ นวนหองมากถึง 700 หองเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน
บูดาเปสต - บราติสลาวา– ปารนดอฟ เอาทเล็ต – เวียนนา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มือง บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของ
ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจะวาเปนเมืองขนาดเล็กไมเหมือน
เมืองหลวงอื่นๆ ของยุโรป แตก็เปนเมืองที่มากดวยประวัติศาสตร
เพราะเคยเปนเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of
Hungary) ในชวงป 1536 – 1783 ทั้งยังหลากหลายดวยเชื้อชาติ
และวั ฒ นธรรม เมื อ งบราติ ส ลาวาเคยได เ ป น เมื อ งที่ ร่ํ า รวยที่ สุ ด
อันดับ 3 ในกลุม ยูโรเปยน ยูเนียน อีกดวย นําทานเที่ยวชม ยา น
เมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางดานประวัตศิ าสตรของเมือง เปน
ย า นที่ เป น ที่ ต้ั ง ของอาคารโบราณที่ สํา คั ญ หลายแห ง ของเมื อ ง
มากมายดวยโบสถ ปราสาท และอาคารที่ลวนสําคัญจนประเมินคา
ไมได ชมยาน จัตุรัสกลาง (Main Square) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเปน
ที่รู จั ก กั น ดี ข องประเทศสโลวาเกี ย เป นจั ตุรั ส โล ง กวา ง ล อ มรอบ
ดวยอาคารและมีจุดเดนคือ น้ําพุโรแลนด (Roland Fountain) ที่ตั้ง
อยูกลางจัตุรัส เปนแลนดมารกที่สําคัญมากของเมืองที่ถูกสรางขึ้น
ครั้ ง แรกในป 1572 เพื่ อ เป น จุ ด บริ ก ารน้ํ า สาธารณะสํ า หรั บ
ประชาชนในเมือง กอนจะมี การสรางรูปปนของกษัตริยแมกซิมิเลียนในชุดอัศวินพรอ มเกราะเต็มยศขึ้นเหนือน้ํา พุ
เปนสัญลักษณของผูปกปอมเมืองนั่นเอง อีกหนึ่งสิ่งกอสรางในบริเวณนี้ที่สําคัญไมแพกันก็คือ ศาลากลางเมือง
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กลางวัน

เกา (Old Town Hall) อาคารโบราณทีส่ รางขึน้ ในชวงศตวรรษที่ 14 ทีค่ งรักษามาจนถึงปจจุบนั ทีก่ ลางเปนอาคาร
ศาลากลางเมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศสโลวาเกีย และเปนอาคารที่สรางจากหินที่อายุมากที่สุดที่ยังยืนหยัดอยูไดใ น
เมืองบราติสลาวา อาคารแหงนี้ไดถูกใชเปนศาลาวาการตั้งแตศตวรรษที่ 15-19 ปจจุบันภายในศาลาวาการแหงนี้
ไดรบั การบูรณะใหมใหเปนพิพิธภัณฑบราติสลาวาใหนักทองเที่ยวและผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมประวัติศาสตรของเมือง
ไมไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูทอ่ี อกแบบอยางเรียบหรูในสไตลนโี อคลาสสิค พระราชวังพริเมท (Primate Palace) ที่
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 18 สําหรับเปนที่พํานักของอารคบิชอป ปจจุบันเปนสถานที่ทํางานของนายกแหงบราติสลา
วา พระราชวังแหงนี้ไดเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมภายในได
นําทานเดินทางสู ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปารนดอรฟ (Parndorf)
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการชอปปงแบบเต็ม ที่ *** ณ เอาทเ ลทแมคอาเธอร เกลน ปารน ดอฟ
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเลทขนาดใหญทเ่ี นนแบรนดเนมในราคาสุดพิเศษจํานวนมาก ภายในนั้นมาก
พรอมดว ยแบรนดช้ันนํา จากเกื อบทั่วโลกมาใหเลือกซื้อเลือ กชอปกั น เชน Gucci Burberry, Benetton, Calvin
Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย
เดินทางสูเ มือง เวีย นนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ชั้นชื่อในเรื่องความนาอยูและนาเที่ยวดวย
การเปนดินแดนทีม่ ากดวยคุณภาพของสภาพบานเมืองและคุณภาพชีวิตประชากร เวี ยนนายังเลอคาเปรียบเสมือน
ราชินแี หงยุโรป สวยทุกมุมมอง ไมวา จะเปนดวยทิวทัศน หรือสถาปตยกรรมแสนวิจิตร ที่มากดวยประวัตศิ าสตรใน
ทุกๆ มุมเมืองแลว ยังเปนเมืองสวยในบรรยากาศโรแมนติกเปนใครก็อยากมาเทีย่ วเวียนนากันทัง้ นั้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ลินซ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเข า ชมภายใน พระราชวั ง เชิ น บรุ น น (Schonbrunn
Palace) พระราชวังขนาดใหญแสนงดงามที่อยูคูเวียนนามาตั้งแต
ศตวรรษที่ 18 พระราชวั งสีเหลือ งออ นแหงนี้เคยเปนที่ป ระทั บ
ของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตกแตงอยางประณีตสงา
งามสมฐานนะพระราชวังหลวง พรอมตกแตงดวยศิลปะชั้นเยี่ยม
จํา นวนมาก พระราชวังสไตลบาโรคแหงนี้มีจํานวนหองมากถึง
1,441 ห อ ง ที่ ล ว นแล ว แต ใ หญ โ ตและอลั ง การด ว ยการ
สถาปตยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ดวยความยิง่ ใหญงดงาม และความสําคัญของพระราชวังแหงนี้ ทําใหได
ถูกขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลกชิน้ สําคัญไปในป 1996 ทั้งยั งเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆ ของเวียนนาและประเทศ
ออสเตรียเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะชมและถายภาพ บริเวณ จัตรุ ัสมาเรีย เทเรซา (Maria Theresa Platz) จัตุรัสกลางเมืองที่เปนทั้งแลนด
มารกและจุดนัดพบยอดนิยมแหงนี้นั้น ยังเปนที่ตั้งของ อนุสาวรียจัก รพรรดินีมาเรีย เทเรซา (Maria Theresa of
Austria) สตรีผมู ากความสามารถและครองสถานะการเปนประมุขของประเทศ จากจุดนี้ซายขวาหนาหลังจะเปนที่ตง้ั
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ สดงงานศิ ล ปะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ วิ ท ยาที่ ร วมตั ว อย า งสั ต ว ห ายากหลากหลายชนิ ด และ
พิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะยุคใหม จากนั้นนํา ทานชม โบสถสตีเฟนส
(St. Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนดมารกของเวียนนาทีส่ วยงาม
โดดเด น ด ว ยสถาป ต ยกรรมแบบโกธิ ก โบสถแ ห ง นี้ ส ร า งขึ้ น ตั้ ง แต ป
1137 และสร า งกั นนาน 75 ป รู ปทรงตั ว อาคารนั้ นสู ง แหลมเป น
หอคอย 136.7 เมตร และสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแกนักบุญสตีเฟนส และ
แมจะเปนโบสถโบราณอายุกวา 600 ป แตก็ยังคงความสําคัญ ความ
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ยิ่งใหญ และความงดงามไมเสื่อมคลายแมแตนอย นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง ลินซ (Linz) เมืองขนาดใหญ
ใกลชายแดนประเทศเช็คแหงนี้ เปนเมืองใหญอนั ดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เคยไดรับการยกยองใหเปนเมืองหลัก
แหงวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อป 2009
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา ลินซ – ฮัลลสตัทท – ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดิน ทางสู เมื อ งฮั ล ล ส ตัท ท (Hallstatt) เมือ งที่งดงามและมี
เสน หอยางลน เหลื อด วยทิ วทั ศน โดยรอบที่ร ายลอมดว ยทะเลสาบ
กว า งและภู เ ขาสู ง ที่ ง ดงามราวกั บ ภาพวาด พร อ มด ว ยอากาศ
บริสุทธิ์แ ละบรรยากาศดีๆ แสนโรแมนติกแห งนี้ไ ดถูกขึ้น ทะเบียนให
เป น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร ไ ปเมื่ อ ป 1997
พรอมดวยฉายาวา “ไขมุกแหงออสเตรีย” ตัวเมืองนั้นมีอายุเกาแก
อายุกวา 4,000 ป มีความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นมากในชวงประมาณ
เกื อบพัน ปที่ ผา นมา นั ก ทอ งเที่ย วสามารถเที่ย วชมความสวยงาม
ของเมืองฮัลลชตัททไดทั้งเดินเทาชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถประจําเมือง นั่งเรือชมทะเลสาบ แวะถายรูปสวยๆ ที่
เซ็นทรัลมารเก็ตสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองที่โดดเดนดวยรูกปนโฮลี่ทรินิตี้ เปนเปน
สถานที่จัดงานเทศกาลตางๆ ดวย ชม โบสถพาริช (Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบแหงนี้มีอายุกวา 500 ป
แลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาดไมได
นําทานเดินทางสู เมือง ซาลซบูรก (Salzburg) เมืองสวยแสนโรแมนติกที่ครองตําแหนงเมืองใหญอันดับ 4 ของ
ออสเตรียนัน้ เต็มไปดวยความสวยงามและคลาสสิก มากลนดวยประวัตศิ าสตรอันยาวนาน ทั้งหมดนี้ทําใหซาลซบูร
กได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น มรดกโลกเมื่ อ ป 1996 นอกจากนี้ ซ าลซ บู ร ก ยัง สวยงามด ว ยแนว “แม นํ้ า ซาลซ แ ซค”
(Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผานซึง่ ถือเปนแมนาํ้ สายหลักของออสเตรียทีไ่ หลผานไปจนถึงเยอรมนี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีโดงดังไป
ทั่ ว โลกนี้ เ ป น สวนเก า แก ที่ ไ ด ถู ก สร า งและจั ด ขึ้ น มาตั้ ง แต ป 1690 สวย
ดวยการบรรจงจัดและตกแตงสไตลบาโรคอยางดี ทั้ งน้ําพุ และรูปป น
สงา งามสมกับ เปน สวนแหง พระราชวังมิร าเบล (Mirabell Palace)
จากนัน้ นําทานสู ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนยาน
การค า สํ า คั ญ ของเมือ งที่ เ คยพลุ กพล า นไปด ว ยผู ค นที่ ตา งก็ ห อบเอา
สิน คา ของตัว เองมาแลกเปลี่ย นซื้อ ขายกัน ถนนเสน นี้ ยังเป น ที่ตั้งของ
บา นเกิดโมสารท นักประพันธชื่อกองโลกอีกดวย ปจจุบัน ยานนี้ก็ยัง
พลุกพลานไปดวยผูคนเชนเดิม เพราะถนนเกไทรยเดอกาสเซอเปนถนน
สายชอปปงชื่อดังที่ไมวาจะเปนแบรนดไหนยี่หออะไรก็สามารถหาซื้อได
จากถนนสายนี้ เปนอีกแหลงขอปปง ทีข่ าชอปพลาดไมได
เดินทางตอสู ประเทศเช็ค (Czech Republic) ณ เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ
(Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ในโบฮีเมีย ซึง่ มีเขตเมืองเกาทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
ไปในป 1992 เพราะอุดมไปดวยสถาปตยกรรมและโบราณสถานมากมาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ
่ี กั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หก
เชา

เทีย่ ง

เย็น

เชสกี้ คลุมลอฟ - คารโลวี วารี่ – ปราก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเที่ ย วชมเมื อ ง เชสกี้ ครุ ม ลอฟ เมื อ งที่ ลอ มรอบด ว ย
แ ม น้ํ า วั ล ต า ว า แ ห ง นี้ นั้ น มี เ ส น ห ด ว ย ก า ร เ ป น เ มื อ ง แ ห ง
ประวั ติศ าสตร ที่มี อดี ตเป นที่ ตั้ง ชุม ชนเกา แก แ ละตกทอดใหเ ห็ น
หลั ก ฐานเป นอาคารหลายร อ ยหลั ง ที่ส ร า งกั น มาตั้ ง แตชว งยุ ค
กลางแตยังคงอนุ รักษเอาไวอยา งดี ทําให เชสกี้ ครุมลอฟ เป น
เมืองทีม่ ีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับการขึ้นทะเบียน
เป น เมื อ งมรดกโลกด า นการวางผั ง เมื อ งจากยู เ นสโก ไ ปเมื่ อ ป
1992 เขาชมและถายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov
Castle) ทีส่ รางขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเปนสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจจุบันตกเปนสมบัติ
ของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเปนที่เรียบรอย ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจุดชมวิวที่สวยมากจุดหนึ่งเลย จะได
เห็นสภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟไดชัดเจนขึ้น ทั้งแมน้ําวัลตาวาลอมคดเคี้ยวเปนรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและ
ปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปดวยสีสม อิฐของหลังคาทัว่ เมืองนัน้ งดงามอยางทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมือง คารโ ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแหงบอน้ําพุ
รอน เพราะสามารถพบเห็นไดมากในเมือง อุดมดวยแรธาตุชั้นดีและ
มีคุณภาพสูง ปจจุบันคารโลวี วารีกลายเปนเมืองตากอากาศชื่อ
ดังและเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้งเมือ ง
ในคารโลวี วารียังคงมีสถาปตยกรรมตามอาคารตางๆ ที่สวยงาม
ใหไดชมกันไมตางจากในปราก รูปปนนักบุญ อนุสาวรียและอาคาร
เกาแกยงั มีอยูท กุ มุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกวางขวาง แต
บริเวณที่ดูสวยงามไดบรรยากาศดีๆ นําทานชมบอน้ําพุรอนขนาด
ใหญท่ี Hot Spring Colonnade ซึง่ สรางใหเปนบอน้าํ พุรอ นในจุดที่
มีน้ําพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ําที่
ขึ้นมาจากดินนี้จะพุงขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ไดปริมาณมาก
ถึง 2,000 ลิตรตอนาที และเปนน้ําที่ชาวคารโลวี วารีใชในการรักษา
โรคมากวา 600 ปแลว แตก็จะมีอยูหลายบอแยกยอยออกไปถึง 12
บอ แตละบอก็จะใหสรรพคุณของน้ําแตกตางกัน เชน ชวยรักษาโรค
เกี่ ย วกั บ ระบบการย อ ยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ ย วกั บ ระบบ
ไหลเวียนเลือดในรางกาย และยังชวยลดอาการออนเพลียไรเรี่ยวแรงได และในบอน้ําเหลานี้สามารถรองดื่มกินได
โดยซือ้ แกวสําหรับตักชิมน้าํ จากบอน้าํ พุรอ น ทีม่ บี ริการจําหนายอยูท ด่ี า นหนานั่นเอง และแกวเหลานั้นสามารถเก็บ
เปนของที่ระลึกไดอีกดวย เพราะตกแตงดวยลวดลายอยางสวยงามเปนเอกลักษณที่ดูไปแลวคลายกาน้ํานั่นเอง
จากนัน้ นําทานเดินทางสูเ มือง ปราก (Prague) เมืองที่ไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงปราสาท ดินแดนแหงอารย
ธรรม และดินแดนแหงความงดงามของสิง่ ปลูกสรางจากอดีต ปจจุบนั ปรากไดกลายเปนเสมือนหัวใจของยุโรป เปน
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหนึ่งของยุโรปที่ไมควรพลาดที่จะไปเยือนใหไดซักครั้ง เปนอีกหนึ่งความสุนทรียใน
การทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วอยางปฏิเสธไมได
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
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วันทีเ่ จ็ด ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารลส – สนามบิน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเทีย่ วชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม
วาใครมาก็ตองหลงรัก ถายภาพกับดานหนา ปราสาทปราก
(Prague Castle) เพื่อชมสิ่งกอสรางที่เปนแลนดมารกสําคัญ
ของเมือง ปราสาทหลังนี้สรางตั้งแตป 885 ใหญและอลังการ
มาก ป จ จุ บั น ใช เ ป น สถานที่ ทํ า งานของประธานาธิ บ ดี ข อง
สาธารณรั ฐ เช็ ก และเป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จั ด แสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตไวตัส (St.
Vitus Cathedral) มหาวิ ห ารของศาสนาคริ ส ต นิ ก าย
โรมันคาทอลิกที่ ถือไดวาใหญท่ี สุดและสําคัญที่ สุดของประเทศ
จุ ด เด น คื อ หอคอยหลั ก ที่ สูง ถึ ง 96.5 เมตร และหอคอยคู ท่ี
ดานหนาก็สงู ถึง 82 เมตร นําทานชม สะพานชารลส (Charles
Bridge) อี กหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไมได สะพานแหงนี้โดด
เดนดวยรูปปน นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเปน
สิ่ ง ก อ สร า งชิ้ น สํ า คั ญ ที่ ช้ี ใ ห ค นยุ ค ป จ จุ บั น เห็ น ได ถึ ง ความ
รุงเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที่ 4 และที่ใจกลางเมือง
ปรากเราจะไดเห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหนาที่บอกเวลาใหกับชาวเมืองทุกวี่วัน
หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางขึ้นในป 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟายังมีรูปปน
นักบุ ญ ตั วเรื อนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยแ ละดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน เมื่อ เวลาเดิ นมาครบ
ชัว่ โมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปน 12 สาวกของพระเยซูคริสตทพ
่ี ากันเดินขบวนกันอยูห ลังชองหนาปด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูส นามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
15.15 น.
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เทีย่ วบินที่ EK 140 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
23.15 น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครือ่ ง
วันทีแ่ ปดดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
03.00 น.
เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่ วบินที่ EK 384
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
12.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์ าพพรอมความประทับใจ
******************************************
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ราคา

13 – 20 พ.ค. 62
20 – 27 พ.ค. 62

พฤษภาคม

มิถนุ ายน

4 – 11 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62

กันยายน

3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62

39,900.-

40,900.1-8 ต.ค. 62
ตุลาคม
8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค.
62

41,900.-

19-26 พ.ย. 62

40,900.-

4-11/15-22 พ.ย. 62
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62

39,900.-

พฤศจิกายน

ธันวาคม

4-11 ธ.ค. 62

ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท
อัตรานี้รวม
✓ คาตัว๋ เครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาทีพ
่ กั ระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซา กลุม เชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคนื เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น )
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
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เ ด็ ก
(อายุ ไ ม
เกิ น 12

✗ คาใชจา ยสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครือ่ งดืม่ ในหองพัก
✗ คาทิปไกดทอ งถิน่ และคนขับรถทองถิน่ ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน)
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขัน้ ต่าํ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดกอนการเดินทางไมนอ ยกวา 20 วัน
3. หากไมชาํ ระคาใชจา ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจา ยเบือ้ งตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจา ย 50% ของราคาคาทัวรทง้ั หมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจา ย 100% ของราคาคาทัวรทง้ั หมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรือไดรบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั หรือชํา ระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเงือ่ นไขตางๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ดระบุไวโดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรือไดรบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั หรือชํา ระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเงือ่ นไขตางๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ดระบุไวโดยทัง้ หมด
เอกสารทีต่ อ งใชในการยืน่ วีซา
1. พาสปอรตทีย่ งั ไมหมดอายุ และมีอายุไมตา กวา 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเขาสูประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวา จะเคยมีวซี า ในกลุม เชงเกนหรือไมกต็ าม ควรนําไปแสดงดวยเพือ่ เปนการงายตอการอนุมัตวิ ซี า
2. รูปถายสีขนาด 2 นิว้ (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
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3.1 สําเนาทะเบียนบาน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถามี)
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ า นทํางานอยูต อ งเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ โดยระบุตาํ แหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษทั ฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานัน้ (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมี
หลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับคาใชจา ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับ
สูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวัน**
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรบั ผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
รายชือ่ ผูเ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน
9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า นอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางผูเ ดินทางกับผูอ อกคาใชจา ยใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนื คาธรรมเนียมทีไ่ ดชาํ ระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็ องชําระคาธรรมเนี ยม
ใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะสงเจาหนาทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต
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ขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรือ่ งวีซา ของทานเนือ่ งจากการขอวีซา ในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซา นัน้ ผูเ ดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซา กอนเทานัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซา ได

** ทางบริ ษทั ไม่มนี โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ มใบละ

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซา่ ประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนย์ยนวี
ื ซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย

กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชือ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

¨ สมรส

¨ โสด ¨ หย่าร้าง ¨ แยกกันอยู่

เลขทีพาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีทํางาน..............................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ททํี างาน.................................................
การเดินทางในครังนีท่านออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซา่ เชงเก้นหรือไม่
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซา่ (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ วมือเพือทําวีซา่ หรือไม่
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซา่ (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิวมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซา่ เพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ *
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บาท **

