


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินวาแคลฟ	ฮาเวล	ปราก	-	กรุงปราก	-	ปราสาทแหง
ปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	Palladium	Shopping	Mall

พักที่
Hotel
Duo	หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	แมน้ํา
ซาลสซักค	-	ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก	-	ถนนเกไทรเดร	/	GETREIDE
GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-	บานเกิดโมสารท

พักที่
Arena
city	hotel
หรือระดับ
เดียวกัน

4 ฮัลชตัทท	-	กรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	ถนนคารทเนอร

พักที่
Kavalier
Hotel
หรือระดับ
เดียวกัน

5 พระราชวังเชินบรุนน	-	McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุงบูดาเปสต

พักที่
Danubius
Hotel
Budapest
หรือระดับ
เดียวกัน

6 โบสถ	แมทธิอัส	-	อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน	-	ปอมชาวประมง	-	สนามบิน
บูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

4	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 39,900	บาท 39,900	บาท 37,900	บาท 8,000	บาท

5	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 39,900	บาท 39,900	บาท 37,900	บาท 8,000	บาท



22.00	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้
4	ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.35	น.	ออกเดินทางสูเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที่

EK	385	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45	น.	เดินทางถึงเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.05	น.	เดินทางสู	เมืองปราก	ประเทศสาธารณรัฐเชค	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบินที่

EK	139	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ชวงบาย
13.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินปราก	ประเทศเชค	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	ของ	สาธารณรัฐเชค	เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝ่ัง	แมน้ําวัล

ตาวา	
ผานชมทิวทัศนธรรมชาติทีแ่สนงดงามตลอดสองขางทาง	กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด

ในสาธารณรัฐเชค	ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ	คือ	อาณาจักรโบฮีเมีย	และอาณาจักรโมราเวีย	ปัจจุบัน
กรุงปรากไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลก
นําทานเดินทางสู	ปราสาทแหงกรุงปราก	ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	885	โดย

เจาชายบริโวจ	ปราสาทน้ีตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย
ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี
นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตไวตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค

สรางขึน้ในปีค.ศ.1344	จนเสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.1929
นําทานชม	สะพานชารลส	ที่ไดรับการยกยองวาเป็นสะพานที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	เดินเลนบนสะพาน

มีรูปป้ันนักบุญ	26	องค	จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	Palladium	Mall

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Hotel	Duo	หรือระดับเดียวกัน



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานปรากอยูหางจากกรุงปรากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	20	กม
เงินตรา:	มีธนาคาร	จุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา	และตูเอทีเอ็ม	ใหบริการหลาย
จุดภายในอาคารผูโดยสารหลัก	การสื่อสาร:	มีที่ทําการไปรษณียที่ทางเดิน
เชื่อมระหวางอาคารผูโดยสาร	1	กับอาคารผูโดยสาร	2	มีบริการอินเทอรเน็ต
ไรสายฟรีในอาคารผูโดยสาร	อาหาร:	มีบาร	รานกาแฟ	และรานอาหาร
มากมาย	รวมทั้งบารไวนที่ใหบริการตั้งแตอาหารจานเล็กไปจนถึงอาหารจาน
ดวน	นอกจากน้ี	ยังมีรานอาหารอีกมากมายที่เปิดใหบริการ	24	ชั่วโมง	ชอป
ป้ิง:	มีรานคากวา	70	รานที่สนามบิน

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

หางสรรพสินคาอันใหญโตเปิดใหบริการเมื่อปี	2007	และตั้งอยู	สถานที่ที่เป็น
ทหารมากอน	มีคุณคาทางประวัติศาตรเบื้องหลังของพาลาเดียม	เมื่อกอนกอ
ตั้งไดทําการรวมเขากับตัวหาง	ภายในมีสินคา	เสื้อผา	ทั้งหมด4	ชั้น	รานคา
มากกวา	200	ราน	รานอาหาร	คาแฟ 	มากกวา	30	ราน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Duo	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมืองมรดกโลก	เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	(Cesky

Krumlov)	เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1992	เมืองน้ีตั้ง
อยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา	300	หลัง	ไดรับการ
อนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก	
หลังจากน้ันนําพาทุกทานชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน	ปราสาทครุมลอฟ	ถือเป็นปราสาทที่

ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	อิสระใหทานเดิน	เที่ยวชมเมืองโบราณตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองซาลบูรก	ออสเตรียซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีวิวทิวทัศน

สวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง
นําทานชม	เมืองซาลสบวรก	ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดย

เฉพาะบริเวณเมืองเกา	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1997	ซาลบูรกตั้ง
อยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค	(Salzach)	และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป	เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่
18	นามวา	วูลฟกัง	อามาเดอุส	โมสาท	(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	เป็นสถานที่ถายทําของ	The	Sound	of
Music	ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด
นําทานชม	สวนมิราเบล	ภายในบริเวณวังมิราเบล	ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง	ใหทานเก็บบันทึก

ภาพประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา	และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก	ที่ตั้งโดด

เดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา
ตอจากน้ันนําทานชม	บานเลขที	่9	ถนน	Geteidegasse	แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขาง

ทางถนนคนเดิน	หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลสบวรก	ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง	เดินเที่ยวชมเมือง
เกาแถวบานเกิดของโมสารท	ซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก	จดทะเบียนเมื่อปี	ค.ศ.1996

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Arena	city	hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Arena	city	hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	ฮัลลสตัทท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็น
ไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชมเมือง
เสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	เป็นศูนยกลางแหงความเจริญจาก

อดีตกาลมาสูปัจจุบัน	เป็นเมืองประวัติศาสตรซึ่งราชวงศฮับสบวรกเป็นราชวงศที่มีบทบาทเดนที่สุดในประเทศ
“เวียนนา”	เป็นเมืองที่ไดรับการขนานนามวา	“เป็นเมืองทีมั่ง่คัง่ดวยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”
นําทานแวะถายรูปกับ	พระราชวังฮับสบูรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเป็นกลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช

สํานักฮัปสบูรก	มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษที่	20,	นําทานถายรูปกับอนุสาวรีย
จักรพรรดินีมาเรีย	เทเรซา	ดานหนาของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง
หลังจากน้ันนําทานสู	ถนนคารทเนอร	(Kartner	Strasse)	ยานชอปป้ิงหลักของเวียนนา	ซึ่งทานสามารถใช

เวลาเดินชมสินคานานาชนิดหรือชมความงามของโบสถเซนตสตีเฟน	ในศิลปะแบบโกธิค	ใจกลางเมืองหรืออาจ
ใชเวลาวางทดลองชิมเวียนนาคอฟฟ่ี	พรอมเคกที่มีชื่อเสียง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Kavalier	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

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

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Kavalier	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังเชินบรุนน	ตั้งอยูในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย	ในอดีตเป็นที่ประทับของ

จักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก	ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	18	จนถึง	พ.ศ.	2461	เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก	ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเมื่อ	พ.ศ.	2295
ปัจจุบันไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลก	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว**

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบ



อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเทีย่ว

รนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
นําทานเดินทางสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม	รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึง
กับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพ
บนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Danubius	Hotel	Budapest	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Danubius	Hotel	Budapest	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก
และยังเป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	
ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ

ศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความ
งามของแมน้ําดานูบไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

16.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบิน
ที	่EK	112	(บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.20	น.	เดินทางถึงเมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงาม	ตั้งอยูหนา
ปอมชาวประมง

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

03.40	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบินที	่EK	376



บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

(บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษทั	จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส
2.	คาที่พัก	3-4	ดาว	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาวีซาเชงเกน	(สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)

4.	คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5.	คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาบริการหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)	ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
8.	คาประกันภัยในการเดินทาง	2,000,000	/	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
3.	คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
4.	คนขับรถทองถิน่	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
5.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	5	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน	ระยะเวลาในการยื่น	15วันทําการ
(	**	ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย**	)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซ.ม.	x	4.5	ซ.ม.	จํานวน	2	ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้และมีอายุไมเกิน	6	เดือน)
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส	/ใบสูติบัตร	(ใน

กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ถามี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัทีท่านทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมี	หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	(ตัว

จริง)	เทาน้ัน
6.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม



วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)
7.	รายการเดินบัญชียอนหลัง	6	เดือน	(Statement)	นับจากวันปัจจุบัน	บัญชีออมทรัพย	ควรเลือกเลมที่มีการ

เขา	ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุม
กับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ปรับยอดอัพเดทลาสุดไม
เกิน	15	วันกอนยื่นวีซา	
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบความ
สัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือ	Bank	Guarantee	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน
ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนาพาส
ปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
8.	ในกรณีที่	เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	ถาไมไดเดินทางพรอม	บิดา	หรือ	มารดา	จําเป็นที่จะตองมีหนังสือยินยอมที่ออก

จากอําเภอ	พรอม	แปล	ภาษาอังกฤษ	และบิดามารดารตองไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซาดวย
9.	ในกรณีที่บิดามารดา	ไดแยกทางกันน้ัน	จําเป็นที่	บิดา	หรือ	มารดา	จะตองแสดงหนังสือ	ปกครองบุตรที่ถูกตอง

ทางกฏหมาย	(	ป.ค.	14	)	พรอม	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	หรือ	ถาในกรณีทะเบียนหยา	ระบุชัดเจนวา	ผูเยาว	อยูอํานาจ
การปกครอง	ของ	บิดา	หรือ	มารดา	ก็ใชแทนกันได	พรอม	แปลเป็น	ภาษาอังกฤษ	พรอมใบสูติบัตร	ของผูเยาว	เพื่อใช
ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
11.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
12.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา

งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
13.	เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลทีไ่ดการรับรองจากสถานทูตเทานัน้
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	

หมายเหตุ	:
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วันขึ้นไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	20-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


