


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปราก	-	กรุง
ปราก	-	ปราสาทแหงปราก

พักที่	DUO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	คารโลวีวารี พักที่	OLD	INN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทครุมลอฟ	-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-	เมืองลินซ พักที่	AUSTRIA	TREIN
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	Parndoft	Outlet	-	กรุง
บูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ

พักที่	BUDAPEST	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 กรุงบูดาเปสต	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ฮีโรส
แควร	-	สนามบินดูไบ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,500

12	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿51,999 ฿51,999 ฿51,999 ฿7,500

25	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,500



21.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร
T	ประตู	9	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปราก	ประเทศสาธารณรัฐเชก	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที่

EK371/EK139

13.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปราก	ประเทศสาธารณรัฐเชก	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระตางๆ	เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(PRAGUE)	เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด
ในสาธารณรัฐเชก	มีประชากรราวๆ	1.2	ลานคน	ใน	ปี	ค.ศ.1992	องคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็นเมืองมรดก
โลก	นําทานเดินเลนยานจัตุรัสเมืองเกาที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานา
ชนิด	รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรปแมแตบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับหรือชอโคมระยาที่งดงาม

นําทานชมความสวยงามดานหนาของปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา
อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล

นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น3	ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝ่ังแมน้ําที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของ
เมืองแหงปราสาทรอยยอดที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย	รวมทั้งยอดโบสถตางๆ	อีกดวยเดิน
ผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชมอาคารสําคัญๆ	มากมาย	

จากน้ันนําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะ
แบบโกธิคที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม

นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปรากที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสูสะพานชารลสที่ทอด
ขามแมน้ําวัลตาวาสัญญาลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่
เหลาศิลปินตางๆ	ผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา



แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ	:	05.35	-	09.05

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

สนามบินกรุงปราก	หางจากใจกลางเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ	20
กิโลเมตร	ผูเดินทางอาจใชบริการดังตอไปน้ีเดินทางเขาเมือง	เป็นสนามบิน
นานาชาติที่ทันสมัย		และกวางขวางตั้งอยูบนขอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงปรากและบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ	17	กม.	ของเมือง	เที่ยวบินระหวาง
ประเทศทั้งหมดมาถึงที่น่ี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคารโลวีวารี	(karloryvary)	(127	กม.)	ตั้งอยูบนสองฝ่ังแมนาเทปลาเป็นเมืองที่

สวยงาม	เต็มไปดวยป าไม	และโดงดังจากเรื่องราวของนาแรรอน
นําทานเดินชม	เมืองคารโลวารี	หรือที่รูจักในนาม	เมืองน้ําแร	เมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะ

เมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ังแมนาเทบลา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติ	และมีบอนาพุรอนถึง
12	แหง	ที่รอนที่สุด	อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัดแสดงสายนาแร	นักทอง
เที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทาจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้คลุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	(246	กิโลเมตร)	เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึง

ของสาธารณรัฐเชก	ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี	ตอมาในปี



ค.ศ.1993	ไดรับการประกาศวาเป็นเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ	ในตอนปลายปีค.ศ.1989	ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว
อยางนาชื่นชม	จากประวัติศาสตรที่ยาวนานมีความสําคัญและโดดเดนใน	การอนุรักษสถาปัตยกรรมอันทรง
คุณคา	ทําใหองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทาน	ถายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยน

มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
นําทานชมเมืองโบราณทีมี่อายุมาตัง้แตศตวรรษที	่11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberk	จน

กลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย	และบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล
Schwarzenberg	และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการ
ยกยองใหเป็น	1	ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992

นําทานเดินทางสู	เมืองฮอลสตัท	(Hallstatt)	(210	กิโลเมตร)	เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา
4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-400	กอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)ระยะ

ทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือน
สไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลัง
ลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนที่สวยงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลินซ	(LINZ)	(125	กิโลเมตร)	เมืองซึ่งตั้งอยูบนสองฝ่ังของแมน้ําดานูบ	ครึ่ง

ทางระหวางเวียนนากับซาลสเบิรก	เป็นเมืองที่ประวัติศาสตรอันยาวนานแตมีบทบาทชวงสั้นๆ	ในสมัยศตวรรษ
ที่	15	อดีตเมืองหลวงของอาราจักรโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์พัฒนาการทางวัฒนธรรมอยางอิสระผสมผสานกับการ
เป็นสถานที่เกิดของวัฒนธรรมและศิลปะที่ปฏิรูปใหมทําใหลินซ	กลายเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของทวีปยุ
โรปพ.ศ.	2552	(EUROPEAN	CAPITAL	OF	CULTURE	2009)



ทีพ่ัก	AUSTRIA	TREIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย	และเป็นที่
รูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงฮิตเลอร	เพราะหากมาถึงเมืองลินซแลว	ก็จะไดพบ
อะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับฮิตเลอรแนๆ	เพราะพวกเขาคงไมซุกเรื่องราว
ตางๆ	สมัยนาซีครองอํานาจไวใตพรมหรอก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AUSTRIA	TREIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(VIENNA)	ประเทศออสเตรีย	(184	กิโลเมตร)	เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย	และเป็นเมืองเกิดของทานโยฮันส	สเตราท	บิดาแหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง	ชมอนุสาวรีย
โยฮันส	สเตราทในสวนสาธารณะสตัทปารค

นําทานเขา	ชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน	(SCHOENBRUNNE)	พระราชวังฤดูรอนแหงรา
ชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยาง
สวยงาม	



นําทานสู	PARNDOF	OUTLET	ชอปป้ิงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงบูดาเปสต	(BUDAPEST)	(248	กิโลเมตร)	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมนาดานูบแยกเป็น

เมืองเกา	และเมืองใหม	อันไดแกเมืองบูดา	และ	เปสต	อันเป็นที่มาของคําวา	“บูดาเปสต”	เจาของฉายา	ปารีสแหง
ตะวันออก
นําทาน	ลองเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

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

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



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

	พักที่	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา-ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ชมบูดาเปสต	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําโดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเกาอยูฝ่ังตะวันตกและฝ่ังเปสต

เป็นเมืองใหมอยูฝ่ังตะวันออก	ถายรูปกับปอม	(Fisherman’s	Bastion)	ซึ่งปอมปราการชาวประมง	อนุสรณจาก
การสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต	ในชวงปีค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน
งดงามของตัวเมืองได

จากน้ันอิสระใหทานถายรูปกับ	มหาวิหารแมททิอัส	(Matthias	Church)โบสถเกาแกที่ไดรับผลกระทบจาก
การปกครองในแตละยุคแตละสมัย	ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลาย
อาคาร

นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร	อนุสรณสถาน	1,000	ปี	ของประเทศฮังการี
นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
16.00	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK112/EK376	

	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



แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ	:	23.20	-	03.40

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

13.15	น.	(เวลาทองถิน่)	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(	ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	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.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
10.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพัก

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

ความเหมาะสม	โดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
สุดวิสัย	โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
12.	หากระหวางการเดินทาง	ทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	(Immigration)	ของประเทศไทย	หรือประเทศ

ปลายทาง	ปฏิเสธการเขา	หรือ	ออกเมือง	ดวยเหตุผลใด	ๆ	ก็ตาม	ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได	ซึ่งถือเป็น
เหตุซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
13.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	เชน	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

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

สิทธิ	์และไมสามารถเรียกรองขอเงินคืนคาบริการได
15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา	และเงื่อนไขตาง	ๆ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
16.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่

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

เวนมีใบรับรองแพทย)
18.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ

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

สรุปรวมกัน)



20.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
21.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ

งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	30,000	บาท	ภายใน	3	วันนับ
จากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
2.	ชําระสวนทีเ่หลือ	14	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะนัน้ถือวาเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ	และ

ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด
3.	ในการจองทัวร	ตองจองพรอมหนาพาสปอรต	+	มัดจําทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ

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

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

6.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คารักษา
พยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ	(เทาน้ัน)

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

พิเศษ,บริการพิเศษตาง	ๆ
4.	คาทิปคนขับรถในยุโรป	ทานละ	12	ยูโร
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	25	ยูโร
6.	คาวีซาประเทศเชก	ทานละ	3,500.-บาท	(หากกําหนดนัดหมายคิวยื่นวีซาตามกรุปแลวลูกคาไมสามารถเดินทาง

มายื่นไดตาม	กําหนดการทางบริษทัฯ	ขอเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมทานละ	500.-บาท)

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาเชก
หนังสือเดินทาง	(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2

หนา
รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทานัน้)

-	รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	3.5*4.5	CM	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน
ซึง่ขยายจากฟิลมเทานัน้รูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลัง
รูป
หลักฐานการเงิน	ประเภทออมทรัพย	/	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี	กระแสรายวัน

-	สเตทเมนทรายการเดินบัญชียอนหลัง	6เดือน	หรือยางนอย	4	เดือน(อัพเดทยอด	ไมเกิน	7	วันนับจากวันยื่น
เอกสาร)	ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า	100,000.-
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	(แบงค	การันตี)	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน	และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง
ตรงตามหนาพาสปอรต	(ออกไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่น	)	(ใชทัง้	2	อยาง	ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได)



หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
กรณีเป็นพนักงาน

-	หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง	ระบุอาชีพ-ตําแหนง,	เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน	(อายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษ	ตองตรงตามหนาพาสปอรต)
กรณีเป็นเจาของกิจการ

-	ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(อา
ยุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)	
-	สําเนาทะเบียนบาน	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษา
อังกฤษ
**	เอกสารทุกอยางทีเ่ป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทานัน้

คะ
**	สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา	18	ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว

จําเป็นตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอ
เทาน้ัน	พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)	ในใบคํารองขอ	วีซา
ขอ	37	จะตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดา
มารดาไมมีหนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย

หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได
ผูที่ออกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี่	นองสามีและภรรยาเทาน้ันและจะตองมีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรเพื่อ

แสดงวาเป็นบุคคลที่ออกคาใชจายใหทั้งหมดพรอมทั้งถายสําเนาทะเบียนบาน
ในกรณีที่ผูเดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทางสถานทูตทราบ

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**
ทานทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํา

ยืนยันวาทัวรน้ันๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก
บริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได

1.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.		กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.		กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


