


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	มหานครมิ
วนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	ศาลากลางมิวนิค	-	ถนนแมกซิมิเลียน	-	พระราชวัง
หลวงเรสซิเดนท

MERCURE
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

3
เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	แมน้ําซาลสซักค	-	ปราสาทโฮเฮนซาลส
เบิรก	-	ถนนเกไทรเดร	/	GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-
มหาวิหารแหงซาลสบวรก	-	จัตุรัสกลางเมืองซาลสบวรก	-	บานเกิดโมสารท
-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-	จัตุรัสประจําเมืองฮัลลชตัทท	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-
ปราสาทครุมลอฟ

OLD	INN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 คารโลวีวารี	-	กรุงปราก	-	จัตุรัสเมืองเกา	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร
เซนตวิตุส	-	สะพานชารล

DUO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 กรุงเวียนนา	-	สตัดทพารค	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	มหา
วิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	บราติสลาวา	-
ปราสาทบราติสลาวา

IBIS
BATISLAVA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 Parndoft	Outlet	-	กรุงบูดาเปสต

GOLDEN
PARK
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

7 กรุงบูดาเปสต	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ฮีโรสแควร	-	แมน้ําดานู
บ	-	ถนน	Vaci	Utca

GOLDEN
PARK
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

8 สนามบินบูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿59,999 ฿59,999 ฿57,999 ฿11,500

28	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 ฿59,999 ฿59,999 ฿57,999 ฿11,500

29	ธ.ค.	60	-	6	ม.ค.	61 ฿59,999 ฿59,999 ฿57,999 ฿11,500



ชวงเย็น	
18.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร	T

ประตู	9	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอานวยความสะดวก
21.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมิวนิค	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK373	/	EK053	*.*.*.	แวะเปลีย่น

เครื่องทีส่นามบินดูไบ	*.*.*.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
08.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และตรวจรับสัมภาระตางๆ	เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	(FUSSEN)	(161	กม.)	นําทานน่ังรถบัสทองถิ่น	(กรณีหิมะตกหนักรถไม

สามารถขึ้นไดนักทองเทีย่วตองเดินขึ้นเทานัน้)	ขึน้	สูปราสาทนอยชวานสไตน	ใหทานไดถายรูปกับความ
สวยงามของตัว	ปราสาทดานหนา	ซึ่งเป็นตนแบบปราสาทของในดีสนียแลแนด…

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ตัวเมืองมิวนิค	(MUNICH)	(122	กม.)	ที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ	อยาง

สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย	อาทิ	จัตุรัสมาเรียน(Marien	Platz)	ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค
ถายรูปคูกับศาลากลางมิวนิค	ที่สรางเมื่อปี	ค.ศ.1867-1908	ซึง่มีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทัว่โลก	ตั้งอยู
ตัวหอคอย	มีความสูงถึง	278	ฟุต
ผานชมยานสําคัญๆบน	ถนนแมกซิมิเลีย่น	สตราเซ	ที่ตั้งของโอเปราเฮาส	พิพิธภัณฑเรสซิเดนท

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	MERCURE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



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

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

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

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

ตั้งอยูใจกลางเมือง	Marienplatz	จึงคลาคลํ่าไปดวยคนเดินถนน	นักแสดงเปิด
หมวก	และกรุปทัวรมากมาย	นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นสถานที่ฮิตในการรวมตัวกัน
ประทวงแบบอหิงสา	และฉลองชัยเมื่อทีมฟุตบอลทองถิ่นแขงขันชนะ



กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึน้ไดนักทองเที่ยวตองเดินขึน้เทาน้ัน

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว

พระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ	มิวนิค	ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนยกลาง
อํานาจของกษตัริยบาวาเรียนนานถึง	500	ปี	ปัจจุบันหองจํานวน	130	หอง
ภายในพระราชวังเป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติลํ้ าคามากมายทั้งเฟอรนิเจอร
ภาพเขียน	เครื่องเคลือบ	และเครื่องเงิน	ไฮไลทที่ควรเยี่ยมชมคือ	Antiquarium
หองโถงสไตลเรอเนสซองสที่สวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	MERCURE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลบูรก	(ออสเตรีย)	ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี

ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง	เมื่อเราถึงเมืองซา
ลบูรก
นําทาน	ถายรูปสวนมิราแบล	ซึ่งเป็นสวนสวยประจําเมือง	สวนมิราแบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะ

กองโลก	“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
นําทานชมบานเลขที่	9	ถนน	Geteidegasse	แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคน

เดิน	หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก	ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง	เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบาน
เกิดของโมสารท	ซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก	จดทะเบียนเมื่อปี	ค.ศ.1996
นําทานเดินทางสู	เมืองฮอลสตัท	(Hallstatt)	(ระยะทาง	71	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1

ชัว่โมง)	เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา	4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-
400	กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูปลาเทาส)

ชวงบาย
นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)	ระยะทาง

ประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตล
อัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของ	ถนนซี	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	ไดมีการ
บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม
นําทานถายรูปกับปราสาทครุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยนมือ

เจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberk	จนกลายมา

เป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย	และบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล	Schwarzenberg
และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีต	และยังไดรับการยกยองใหเป็น	1	ใน
เมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

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

เป็นจตุรัสยานกลางเมืองอยูใกลกับ	มหาวิหารแหงเมืองซาลสบวรก(	Salzburg
Cathedral)	มีน้ําพุสไตลบาร็อค	เป็นจุดเดนของจตุรัสน้ี

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูปลาเทาส)

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



จัตุรัสเล็กๆ	ประจําเมืองที่มีลานหินขนาดยอม	และมีน้ําพุอยูกลางลาน	เป็นจุด
ถายรูปของนักทองเที่ยว

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคารโลวีวารี	(KARLORYVARY)	(298	กม.)	ตั้งอยูบนสองฝ่ังแมนาเทปลา	เป็นเมืองที่

สวยงาม	เต็มไปดวยป าไม	และโดงดังจากเรื่องราวของนาแรรอน
นําทานเดินชม	เมืองคารโลวารี	หรือที่รูจักในนาม	เมืองน้ําแร	เมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะ

เมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ังแมนาเทบลา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติ	และมีบอนาพุรอนถึง
12	แหง	ที่รอนที่สุด	อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัดแสดงสายนาแร	นักทอง
เที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทาจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน	เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขา
คอรสสปา	เพื่อรักษาสุขภาพ	และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม	เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอยางยิ่ง	อาทิ
โบสถของแมรี	่เมดิลีน	และโบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซ	วิหารของเซนตปีเตอร	และเซนตปอล
อาคารกอสรางในสถาปัตยกรรม	ทูโอดอร	หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	BECHEROVKA	โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร	เป็นของที่ระลึก

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(PRAGUE)	(127	กม.)	เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ปรากเป็นเมืองหลวง

และเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค	มีประชากรราวๆ	1.2	ลานคน	ใน	ปี	ค.ศ.1992	องคการยูเนสโก	ไดประกาศ
ให	ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
นาทานเดินเลนยาน	จตุรัสเมืองเกา	ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา	เพราะเต็มไป	ดวยรานขายของนานา

ชนิด	รวมทั้งรานคริสตัล	ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่ว	ยุโรปแมแตบรรดาพระราชวัง
ตางๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ	หรือชอโคมระยาที่งดงามนําทาน	ชมความสวยงามดานหนาของ



ปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมนาวัลตาวา	อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย
ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น	3	ตัวเมืองปราก	ที่อยูคนละฝ่ังแมนา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มา

ของเมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย	รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวย
เดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชมอาคารสาคัญๆมากมาย
นําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาท	ที่มี	มหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจาราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบ

โกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม
นําทานเดินลงจาก	ปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู	สะพานชารลส	ที่

ทอดขามแมนาวัลตาวา	สัญลักษณที่สาคัญของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริย	ชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็น
สถานที่ที่เหลาศิลปินตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(VIENNA)	ประเทศออสเตรีย	(184	กม.)	เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย	และเป็นเมืองเกิดของ	ทานโยฮันส	สเตราท	บิดาแหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง	ชม	อนุสาวรีย
โยฮันส	สเตราท	ในสวนสาธารณะสตัทปารค

ชวงเทีย่ง
เที่ยง	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขา	ชมภายในหอง	พระราชวังเชรินนบรุนน	(Schoenbrunne)	พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับส

เบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม
นําทานสู	ยานชอปป้ิงถนนคนเดิน	คารทเนอรสตราเซ	ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย	อยางคริสตัลสวา

รอฟสกี้-หลุยสวิตตอง	รานนาฬิกา	บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด	ฯลฯ
ยานใจกลางเมืองเกาที่ทานสามารถเดินชม	มหาวิหารเซนตสตีเฟ น	ที่สรางในสไตลโกธิคที่งดงาม	ใหทาน

ไดถายรูปกับ	ปราสาทฮอฟบวรก

ชวงคํ่า
คํ่า	อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที่	ถนนคารทเนอสตารทเซ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงบาติสลาวา	(BRATISLAVA)	(81	กม.)	ประเทศสโลวัค
นําทานชม	ปราสาทแหงบาติสลาวา
ที่พัก	IBIS	BATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง



สตัดทพารคสวนสาธารณะ	(Stadt-Park)	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญมากของ
เวียนนา	ในสวนสาธารณะแทบทุกที่จะมีรูปป้ันโมสารตประดับอยู	มีรูปป้ันกับ
ดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว	จะทําใหนึกถึงเพลงคลาสสิค
ของโมสารตขึน้มาทันที	ถายรูปคูกับอนุสาวรียของทานโยฮันส	สเตราท	บิดา
แหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง	ผานชมแมน้ําดานูบที่มีชื่อเสียงและทานจะ
ไดเห็นที่ทําการขององคการสหประชาชาติ	สาขาที่	3	ที่ตั้งสูงตระหงานอยูริม
ฝ่ังแมน้ําดานูบ

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที่	ถนนคารทเนอสตารทเซ

อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที่	OUTLET	อยางเต็มที่

	IBIS	BATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	PARNDOF	OUTLET	ชอปป้ิงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที	่OUTLET	อยางเต็มที่
นําทานเดินทางสู	นครบูดาเปสต	(BUDAPEST)	(200	กม.)	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมนาดานูบแยกเป็นเมือง

เกา	และเมืองใหม	อันไดแกเมือง	บูดา	และ	เปสต	อันเป็นที่มาของคําวา	“บูดาเปสต”	เจาของฉายา	ปารีสแหง
ตะวันออก

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย
ที่พัก	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเล็ตภายใตยี่หอ	MacArthurGlen	Group	ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนือ	ถนัด
เรื่องการเปิดเอาทเล็ตซึ่งขยายมาเรื่อยๆจนเขามาในยุโรปเมื่อ	พ.ศ.	2546

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย
	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	-	เย็น	
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
(HALF	DAY	CITY	TOUR	IN	BUDAPEST)

นําทาน	ชมนครบูดาเปสต	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมนา	โดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเกาอยูฝ่ังตะวันตก	และฝ่ัง
เปสตเป็นเมืองใหมอยูฝ่ังตะวันออก	ถายรูปกับ	ปอม	Fisherman’s	Bastion	ซึ่งปอมปราการชาวประมง
อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต	ในชวงปีค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมอง
เห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได
อิสระใหทานถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส	(MATTHIAS	CHURCH)	โบสถเกาแกที่ไดรับผลกระทบจาก

การปกครองในแตละยุคแตละสมัย	ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลาย
อาคาร
นําทานถายรูปกั	ลานฮีโรสแควร	อนุสรณสถาน	1,000	ปี	ของประเทศฮังการี
นําทาน	ลองเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
อาหารเทีย่ง	และ	อาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดอิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตางๆ	ณ	ถนน	VACI	UTCA	(ทานใดตองการกลับโรงแรมกอน

หรือจะชอปป้ิงวันน้ีตามอัธยาศัย)
ที่พัก	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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



อาหารเที่ยง	และ	อาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย

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

ถนนนักชอปและยานโรงแรมไฮโซทั้งหลาย	แหลงชอปป้ิงหลักของนักทอง
เที่ยวจะเป็นถนนเสนน้ี	ซึ่งแบงออกเป็น	2	ฝากถนน	ประกอบไปดวย	รานคาแบ
รนเนมทั้งหลาย,	รานขายของที่ระลึก,	คาเฟ ,	บารใหน่ังกินลมชมวิวและโรง
แรมไฮโซหาดาวหกดาว...จึงทําใหยานน้ีสินคาและบริการทั้งหลายราคาคอน
ขางสูง

	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย	พรอมทั้งเก็บสัมภาระ	…นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
15.25	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK112/EK	384	(แวะเปลีย่น

เครื่องทีส่นามบินดูไบ)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเทีย่ง
12.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่
รังเกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไม	เกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผู
เดินทางเป็นสวนใหญ)
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/

เวนมีใบรับรองแพทย)
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ

กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป	รวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ

สรุปรวมกัน)
5.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ

หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
6.ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

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

ภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวรและ
ชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน
8.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลี่ยนแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึน้ราคาของภาษีน้ํามัน	และ/หรือ

ภาษีประกันภัยการเดินทาง
9.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน	(

ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
10.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

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

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
12.กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

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

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
14.หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
15.กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

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

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯ	เทาน้ัน	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได	ทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ	ที่น้ี

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...
ชําระสวนที่เหลือ	14	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันถือวาเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ	และขอสงวนสิทธิใ์น



การคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(Economy	Class)	ไป-กลับตามกรุป	เทาน้ัน
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาอาหารตามรายการทัวร
5.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)
6.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คารักษา

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

กําหนดการทางบริษทัฯ	ขอเรียกเก็บคาใชจายเพิม่เติมทานละ	500.-บาท)	

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

พิเศษ,บริการพิเศษตาง	ๆ
4.	คาทิปคนขับรถในยุโรป	ทานละ	14	ยูโร
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	20	ยูโร

หนังสือเดินทาง	(Passport)	ที่มีอายุใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ
กอนนําสง	และแผนติดวีซาคงเหลืออยางนอย	2-3	หนา	(สําหรับทานทีมี่พาสปอรตเลมเกา	ขอความกรุณา
แนบมาดวย	เพื่ออางอิงกับทางสถานทูต)
รูปถายสีหนาตรงปัจจุบัน	พื้นฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทานัน้	รูปจะตองเป็นภาพทีค่มชัดหามสวมแวน

สายตา	หามมีเงา	หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร	(ถายไมเกิน	6	เดือน)	ขนาด35mm*45mm
น้ิว2	รูป	(ทางสถานทูตไมพิจารณารูปทีถ่ายเอง)
-	สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนอยางละ	1	ใบ	
-	สําเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	20	ปี	
-	สําเนาทะเบียนสมรส	
-	สําเนาใบหยาหรือสําเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
-	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)	
-	หลักฐานการเงิน	โดยตองขอจากทางธนาคารเทานัน้	พรอมสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง
6	เดือน	พรอมหนาบัญชีหนาแรก	(หากมีการตอเลม	กรุณาสําเนาหนาแรกของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็นปัจจุบัน)	
หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
กรณีเป็นพนักงาน

-จดหมายรับรองการทํางานจากบริษทั	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด
พรอมประทับตราของบริษทั
กรณีเป็นขาราชการ	/	รัฐวิสาหกิจ

-จดหมายรับรองจากหนวยงานและสําเนาบัตรราชการ	พรอมประทับตราองคกร	เกษียณอายุราชการ	สําเนา
บัตรขาราชการเกษียณอายุ	1	ใบ
กรณีเป็นเจาของกิจการ

-สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	



กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)
-จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
เด็กอายุตํ่ากวา	20ปี

-จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	หรือหาก
เด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา	จะตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดิน
ทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดาและมารดา)	และ
บิดาหรือมารดจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีร่ับยื่นวีซา
กรณีเป็นแมบาน

-สําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได	ใน
กรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษาอังกฤษพรอมกับเขียนชื่อ-
นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ทีมี่ดวยกัน)

1.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพัก

โรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะ
ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสาย
การบิน
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตาม

ความเหมาะสม	โดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
สุดวิสัย	โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
4.	หากระหวางการเดินทาง	ทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	(Immigration)	ของประเทศไทย	หรือประเทศปลาย

ทาง	ปฏิเสธการเขา	หรือ	ออกเมือง	ดวยเหตุผลใด	ๆ	ก็ตาม	ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได	ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่ง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
5.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	เชน	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจล,	การนัดหยุดงาน,	และทรัพยสินสวนตัวสูญหาย	หรือ
หลงลืมตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่เกิดขึน้	ซึ่งเหตุการณดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
6.	ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี	หากทานไมใชบริการใด	ๆ	ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ให	ถือวาทานไดสละ

สิทธิ	์และไมสามารถเรียกรองขอเงินคืนคาบริการได
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา	และเงื่อนไขตาง	ๆ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

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


