


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	มหานครมิวนิค	-	ถนนแมกซิมิ
เลียน	-	เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวานสไตน

PARK	INN	BY
REDISON
HOTEL			หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ	-	เมืองบาดไฮเฮนฮัล
BAD
REICHENHALL
HOTEL			หรือ
เทียบเทา

4
เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	เมืองชาลสบวรก	-	แมน้ําซาลสซักค	-
เทือกเขําแอลป	-	ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก	-	มหาวิหารแหงซาลสบวร
ก	-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนํ
าวัลตาวา

OLD	INN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 คารโลวีวารี	-	แมนําวัลตาวา	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	กรุงปราก	-
ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	จัตุรัสเมือง
เกา

HOTEL
INTERNATION
PRAGUE	หรือ
เทียบเทา

6 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังหลวงเรสซิเดนท	-	พระราชวังเบลวาแดร	-
ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	-	โรงละครโอเปรากรุง
เวียนนา

HOTEL
EVENTHOTEL
PYRAMIDE
หรือเทียบเทา

7 พระราชวังเชินบรุนน	-	Parndoft	Outlet	-	ปอมชาวประมง	-	กรุง
บูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ

HOTEL
MERCURE
BUDA
BUDAPEST
หรือเทียบเทา

8 กรุงบูดาเปสต	-	ฮีโรสแควร	-	แมน้ําดานูบ	-	สะพานเชน	-	อาคารรัฐสภา
ฮังการี	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	สนามบินบูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 60,999	บาท 60,999	บาท 58,999	บาท 9,500	บาท



ชวงเย็น
17.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	8

แถว	Tเคานเตอรสายการบิน	EMIRATES	AIRLINES	(EK)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกเอกสารการเดินทางและกระเปาเดินทางบริเวณเคานเตอร
21.05	น.	ออกเดินทางบินสู	มิวนิค	โดยเทีย่วบินที	่EK373	/	EK	053	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
08.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองมิวนิก	ประเทศเยอรมัน	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสมาเรียนพลาส	ชม	วิหารมาเรียนพลาซ	ที่สรางแบบสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่

สวยงาม	ใหทานไดถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก	มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองอันเกาแก	ชม	โบสถเฟาเอิ้น
เคอเช	ซึ่งเป็นโบสถประจําเมืองของมิวนิค	และเป็นยานศูนยการคามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบ
จัตุรัส	อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	ณ	ถนนแม็กซิเลียน

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลาวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	เพื่อน่ังรถเล็กขึน้ไปชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	ให

ทานไดถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึกบริเวณปราสาท	ทานจะเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ขาหมูเยอรมัน
เขาสูทีพ่ัก	park	inn	by	redison	hotel	หรือเทียบเทา



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

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

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารกลาวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ขาหมูเยอรมัน
	PARK	INN	BY	REDISON	HOTEL			หรือเทียบเทา



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือเมืองเปรียน	เพื่อ	นําทานลองเรือสู	เกาะเฮอเรนคิมเซ	เพื่อนําทานชม	อีก

ปราสาทของพระเจาลุดวิคที่สรางเรียนแบบพระราชวังแวรซายน	(ปราสาทเฮอเรนคิมเซ)	ใหทานไดถายรูป
กับความสวยงามของตัวปราสาท	(ระหวางลองเรือไปเกาะคิมเซ	ขอบอก	เสนทางสวยงามมากๆ	)

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางสู	เมืองบาดไฮเฮนฮัล	(BAD	REICHENHALL)	ประเทศเยอรมนี

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	BAD	REICHENHALL	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม

มีชื่อเรียกอีกอยางวา	วังใหม	ตั้งอยูที่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคียมเซ	ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย	สรางโดยพระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวา
เรียตามแบบสวนกลางของพระราชวังแวรซายสที่ฝรั่งเศส	เป็นวังใหญที่สุดที่
ทรงสราง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหง	สปาและศูนยอํานวยการบริหารของอําเภอ	Berchtesgadener
ในบาวาเรียเยอรมนี	เมืองน้ีมันอยูใกล	Salzburg	และ	เทือกเขาแอลป	(รวมทั้ง
ภูเขา	Staufen	(1,771	เมตร)	และภูเขา	Zwiesel	(1,781	ม.)	รวมกับเมืองอัล
ไพนอื่น	ๆ	Bad	Reichenhall	ประกอบในการอัลไพนทาวนของสมาคมปีสําหรับ
การดําเนินงานของ	อัลไพนประชุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในโคงอัล
ไพน.	Bad	Reichenhall	ไดรับรางวัลอัลไพนทาวนแหงปี	2001

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	BAD	REICHENHALL	HOTEL			หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลบูรก	(ออสเตรีย)	(23.2	กม.)	ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค

ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง
เมื่อเราถึงเมืองซาลบูรก
นําทานถายรูป	สวนมิราแบล	ซึ่งเป็นสวนสวยประจําเมือง	สวนมิราแบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะกอง



โลก	“เรื่องเดอะซาวดออฟมิวสิค”แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงน้ีมิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด	
นําทานชม	เมืองซาลสบวรก	ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดย

เฉพาะบริเวณเมืองเกา	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1997	ซาลสบวรก
ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค	(Salzach)	และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป	เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่	18	นามวา	วูลฟกัง	อามาเดอุส	โมสาท
นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสู	ยานเมืองเกา	และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก	ที่ตั้งโดดเดน

อยูบนเนินเหนือเมืองเกา	ตอ
นําทาน	ชมบานเลขที	่9	ถนน	Geteidegasse	แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคน

เดิน	หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก	ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง	เดินเทีย่วชมเมืองเกาแถว
บานเกิดของโมสารท	ซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก	จดทะเบียนเมื่อปี	ค.ศ.1996

ชวงเที่ยง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง	ฮอลสตัท	(Hallstatt)	(ระยะทาง	71	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1

ชัว่โมง)เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา	4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-
400	กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)	ระยะทาง

ประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตล
อัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม	อิสระใหทานไดพัก
ผอนน่ังจิบกาแฟ	หรือเดินเที่ยวชมเมือง	อยางเต็มอิ่ม
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov	City)	(ระยะทาง	196	กิโลเมตร	ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	2	ชัว่โมง	45	นาที)	เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชค	ในอดีตเคยเป็นศูนยกลาง
ดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี	ตอมาในปี	ค.ศ.1993	ไดรับการประกาศวาเป็นเมืองที่ได
รับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ	ในตอนปลายปีค.ศ.1989
นําทาน	ถายรูปกับ	ปราสาทครุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยนมือ

เจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
นําทาน	ชมเมืองโบราณ	ที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberk	จนกลาย

มาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย	และบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล
Schwarzenberg	และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีต	และยังไดรับการ
ยกยองใหเป็น	1	ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย
เขาสูทีพ่ัก	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม

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

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



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

เป็นแมน้ําที่ไหลผานออสเตรียและเยอรมันมีความยาว	225	กิโลเมตร	และเป็น
แมน้ําสายหลักในประเทศออสเตรีย	มีจุดเดนคือน้ําในแมน้ําซาลสซักค
(Salzach)	จะมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก	สาเหตุเพราะมีเกลืออยูมาก	ที่น่ี
เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาร็อค	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.	1997
เมืองน้ีเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก	วูฟกังก	อมาเดอุส	โมสารท
(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	และ	เป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง
The	Sound	of	Music

เป็นเทือกเขาที่กวางใหญ	และมีความสูงมากที่สุดในยุโรป	ซึ่งยาวมากถึง
1,200	กิโลเมตรจากตั้งแต	ออสเตรีย	ไปฝรั่งเศส	เยอรมนนี	อิตาลี	ลิทเท็นส
ไตน	โมนาโด	สโลวาเนีย	และสวิตเซอรแลนด

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1077	และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ	จนถึงศตวรรษที่	17
เพื่อเป็นที่พํานักของอารชบิชอปผูครองนคร	ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัด
แยงระหวางจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก	กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม
เป็นสัญลักษณแสดงถึงพลังอํานาจทางโลก

สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว	สรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญจนเกิน
ซอมแซม	มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แต
ตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม	ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก
ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็นลานหิน
ขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม



กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็ก	พรอมเสื้อผาและอุปกรณสวนตัวและของมีคา	สําหรับคางคืน	1	คืน	และกระเปา
ใบใหญจะเก็บไวในรถ	เน่ืองจากโรงแรม	ณ	เมืองเชสกี้	คลุมลอฟ	เป็นเมืองกอน	รถคันใหญไมสามารถเขามาได..

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย
	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคารโลวี	วารี	่ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยูบนสองฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	เป็นเมืองที่สวยงาม

เต็มไปดวยป าไม	และโดงดังจากเรื่องราวของน้ําแรรอน	หรือที่รูจักในนาม	“เมืองน้ําแร”	เมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ
ของโบฮีเมีย
นําทานชมเมือง	ทีอ่ยูในหุบเขาสองฝ่ังแมน้ําเทปรา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติ

และมีบอน้ําพุรอนถึง	12	แหง	ที่รอนที่สุด	อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัด
แสดงสายน้ําแร	นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทําจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน
เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขาคอรสสปา	เพื่อรักษาสุขภาพ	และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม	เหมาะแกการเดิน
เที่ยวชมเมืองเป็นอยางยิ่ง

ชวงเทีย่ง



เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชางบาย
นําทาน	เดินทางสู	กรุงปราก	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแหสาธารณรัฐเชก	ที่ยังคง

ความงามของโบราณสถาน	,ปราสาทราชวัง	ซึ่งใชสถาปัตยกรรมการกอสรางในยุคศตวรรษที่	18	เป็น
เอกลักษณ	และเป็นยุคทองของกรุงปราก	เหมือนกับไดยอนเวลากลับไปสูสมัย	200	ปีกอน	เป็นบรรยากาศที่ทาน
ไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดอีก
นําทานชมความสวยงามของ	ปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	อดีตที่ประทับ

ของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก	ที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของ

เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย	รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวยเดิน
ผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชมอาคารสําคัญๆมากมาย
นําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาท	ที่มี	มหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบ

โกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม
นําทานสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ	สะพานชารลส	ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่สําคัญของ

ปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริย	ชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลาศิลปินตางๆนําผลงานมาแสดงและขาย
ใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ
นําทานเดินเลนยาน	จตุรัสเมืองเกา	ที่มี	บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา	เพราะเต็มไปดวยรานขายของนานา

ชนิด	รวมทั้งรานคริสตัล	ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรปแมแตบรรดาพระราชวัง
ตางๆก็นิยมนําไปเป็นเครื่องประดับ	หรือชอโคมระยาที่งดงาม	และทานจะไดพบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตัว
ตุกตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	HOTEL	INTERNATION	PRAGUE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

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

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

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	HOTEL	INTERNATION	PRAGUE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเวียนนา	ประเทศออสเตรีย

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เวียนนา	นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย	ที่ผสมผสานประเพณีของราชวงศตั้งแตยุคอดีตใหเขากับสิ่งกอ



สรางโมเดิรนอันนาตื่นตาตื่นใจไดอยางลงตัว	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของวัฒนธรรมแบบตะวันตก	สถานที่ที่
เกี่ยวของกับราชวงศ	กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดารานกาแฟตางๆ	ที่มีอยูทั่วเมือง	เวียนนายังเป็น
เมืองใหญที่มีพื้นที่สีเขียวมากมาย	แมกระทั่งใจกลางเมืองซึ่งหาไดยากในเมืองใหญอื่นๆของโลก
นําทานชมความงามของอาคารสําคัญๆ	รอบถนนวงแหวนหรือริงสตราสเซ	อาทิ	อาคาร	รัฐสภา	โรงละคร

โอเปรา	ศาลาวาการนครเวียนนา	พระราชวังหลวง	ฯลฯ	และนําทานถายรูปกับ	พระราชวังเบลเวเดียร
พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อกในปี	ค.ศ.1715-1723	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน
ของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ถูกออกแบบใหสรางเป็นสองสวน	คือ	Lower	Belvedere	และ	Upper	Belvedere
นําทานเดินเลน	ยานใจกลางเมืองบน	ถนนคนเดิน	คารทเนอรสตราเซ	ที่มีรานคานานาชนิด	อิสระใหทาน

ไดเดินเลน	ชอปป้ิง	และยังเป็นที่ตั้งของ	วิหารเซนต	สตีเฟ น	โบสถใหญในศิลปะแบบโกธิค	หรือทานอาจใช
เวลาวางซื้อซัคเคอรเคก	เคกช็อคโกแล็ต	ชื่อดังของเวียนนา	มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝาก	และยังเป็นที่ตั้ง
ของ	วิหารเซนต	สตีเฟน	เป็นโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่13	กลาวขวัญกันวาเป็น
โบสถสไลตกอทิกที่เป็นที่สวยที่สุด
ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองซีโ่ครงหมูเวียนนา
เขาสูทีพ่ัก	HOTEL	EVENTHOTEL	PYRAMIDE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

พระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ	มิวนิค	ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนยกลาง
อํานาจของกษตัริยบาวาเรียนนานถึง	500	ปี	ปัจจุบันหองจํานวน	130	หอง
ภายในพระราชวังเป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติลํ้ าคามากมายทั้งเฟอรนิเจอร
ภาพเขียน	เครื่องเคลือบ	และเครื่องเงิน	ไฮไลทที่ควรเยี่ยมชมคือ	Antiquarium
หองโถงสไตลเรอเนสซองสที่สวยงาม	สรางปี	1570	เพื่อเป็นสถานที่เก็บสะสม
คอลเลกชั่นของโบราณ	ของยุค	Albrecht	ที่	5

พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก	เพื่อใชเป็น
พระราชวังฤดูรอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบส
บวรก	ที่ทําสงครามจนไดรับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน	ออสเตรียนแกลเลอรี	(Austrian	Gallery)	ซึ่ง
ถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหง	หน่ึงของโลก	จัดแสดงผลงาน
ภาพเขียนของศิลปินดังๆ	หลายทานรวมทั้งศิลปินชาวออสเตรียน	กุสตาฟ	ค
ลิมท

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง



มหาวิหารเซนตสตีเฟนตั้งอยูที่ยานใจกลางของจัตุรัสสเตฟาน	เป็นโบสถที่
สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	12	แหงน้ีเป็นตัวอยางที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของ
สถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบโกธิคในยุโรปและมีความสวยโดดเดนสะดุดตา
หอคอยทางทิศใตมีความสูง	136	เมตรและเปิดใหผูเขาชมสามารถเดินขึน้ไป
เที่ยวชมความสวยงามของวิวดานบนโดยไตบันได	343	ขั้น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองซี่โครงหมูเวียนนา
	HOTEL	EVENTHOTEL	PYRAMIDE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขา	ชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินนบรุนน	พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความ

สวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค,	รอค
โคโค	หรือ	ศิลปะประยุกตจากทางเอเซียและยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆประดับอยูอยางสวยงาม
นําทานเดินทางสู	parndorf	outlet	ใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมยีห่อตางๆ

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงใหมากขึ้น

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงบูดาเปสต	(ระยะทาง	243	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง	45

นาที)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรรุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”
ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวย
นําทาน	ลองแมน้ําดานูบ	แมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี	ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและ

อาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และ
รับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูทีพ่ัก	HOTEL	MERCURE	BUDA	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม



อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงใหมากขึน้

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

เป็นเอาทเล็ตภายใตยี่หอ	MacArthurGlen	Group	ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนือ	ถนัด
เรื่องการเปิดเอาทเล็ตซึ่งขยายมาเรื่อยๆจนเขามาในยุโรปเมื่อ	พ.ศ.	2546

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	HOTEL	MERCURE	BUDA	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานชม	ฮีโรสแควร	หรืออนุเสาวรียจัตุรัสวีรชน	ซึ่งเป็นอนุเสาวรียที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1896	เพื่อเป็น

อนุสรณครบรอบ	1,000	ปี	แหงชัยชนะของฮังกาเรียน	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรียเป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทู



ตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักรคาทอลิก	รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหลอผูนําของชนเผาทั้ง	7	ที่รวม
กันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึน้เมื่อคริสตศตวรรษที่	9
นําทานชม	ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริมฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแต

ปีค.ศ.	1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน	สรางขึน้ไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีพ
จากการรุกรานของมองโกล	บนปอมแหงน้ีถือไดวาเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด	สามารถชมความงาม
ของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบที่งดงามตรึง
ตาตรึงใจ
นําทานชม	โบสถ	แมทธิอัส	Matthias	Church	ซึ่งโบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลาย

พระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทธิอัส	ซึ่งพระองคทรงเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	ในสมัย
ของพระองคถือวาเป็นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง	สิ่งกอสรางที่งดงามเกิดขึน้มากในเมืองหลวงและเมือ
งอื่นๆ	ซึ่งโบสถน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ

ชวงบาย	
15.25	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK112	/	EK384(แวะ

เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม

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

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

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

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี



แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

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

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงบาย
12.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพฯ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลี่ยนแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึน้ราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	**
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก

เกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไม	เกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผู
เดินทางเป็นสวนใหญ)
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/	เวนมี

ใบรับรองแพทย)
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ

กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป	รวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอสรุป

รวมกัน)
ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ

หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร

น้ันๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได
ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบงาน

ภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวรและ
ชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
ชําระสวนที่เหลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(Economy	Class)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูใน

ภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล
ตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง	หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม	โดย
บริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารที่ระบุตามรายการ
6.	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	Schengen	(	หากสถานทูตกําหนดวันยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดการของสถานฑูตได	ถามีคาใชจายเพิ่มเติมลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน	)
7.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
8.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คารักษา

พยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ	(เทาน้ัน)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่ง



พิเศษ,บริการพิเศษตางๆ
4.	คาทิปคนขับรถยุโรป	ทานละ	14	ยูโร
5.	คาทิปหัวหนาทานละ	20	ยูโร

1.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2	รูปถาย

-รูปถายปัจจุบันหนาขนาด	35mm*45mm	น้ิว	3	รูป	(ทางสถานทูตไมพิจารณารูปทีถ่ายเอง	ใชรูปสีพื้นหลัง
ขาว)	ถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึ่งขยายจากฟิลมเทาน้ันรูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได)	และกรุณาเขียนชื่อ-
นามสกุลไวดานหลังรูป	
3.	หลักฐานการเงิน	(**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**)

-สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	พรอมทั้งอัพเดทเป็นยอดปัจจุบัน	
-หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร	(แบงคการันตี)	**เฉพาะเคสยื่นวีซาอิตาลี**
4หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)

-กรณีเป็นพนักงาน
-หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด	
-กรณีเป็นเจาของกิจการ
-สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
-กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)
-หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	และสําเนาใบเปลีย่นชื่อ	(ถามี)

กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	
-ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง	จะตองไปทําหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก
อําเภอ	หรือเขตที่ทานอยู	โดยระบุชื่อผูที่เด็กเดินทางไปดวย	พรอมแนบบัตรประชาชนของ	บิดา/มารดา	พรอมแปล
เป็นภาษาอังกฤษ
-เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ
ปกครองของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็กเด็กอยูในความปกครอง
ของผูอื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตร	บุญธรรม	เป็นตน
พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-กรณีสมรสแลว	สําเนาทะเบียนสมรส,	สําเนาใบหยา	หรือ	สําเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	พรอม	ทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

1.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน	(
ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทรัพยสินสูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง



6.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
7.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด
8.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯ	เทาน้ัน	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได	ทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ	ที่น้ี
9.	**	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับลูกคาที่ตองใชรถเข็น
10	**	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มขายแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารัก	เชน	ไมรักษาเวลา	พูดจา

หยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจตนเอง	ชักชวนผูอื่นใหกอความวุนวายในทัวร	ฯลฯ
(เพื่อความสุขของผูเดินทาง)	และลูกคาที่ไดทําการจองแลวถือวายอมรับในเงื่อนไข

1.			กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป		คืนมัดจําทั้งหมด
2.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.			กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.				กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


