


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปราก	-	คารโลวีวารี	-	กรุง
ปราก

พักที่	HOTEL
DUO	หรือเทียบ
เทา

3 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง	(ปราก)	-
ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-	หอนาฬิกา
ขนาดใหญ	-	เชสกี้	บูดาโจวิค

พักที่	SPA
HOTEL	VITA
หรือเทียบเทา

4 ฮัลชตัทท	-	กรุงเวียนนา

พักที่
MERCURE
WESTBANHOF
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุง
เวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา

พักที่	IBIS
BRATISLAVA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 กรุงบูดาเปสต	-	CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-
แมน้ําดานูบ	-	สนามบินบูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	มี.ค.	61	-	16	มี.ค.	61 ฿39,991 ฿39,991 ฿0 ฿3,500



22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร	T
สายการบินเอมิเรสต	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	385	

***	คณะเดินทางวันที	่25	-	31	ต.ค.	และ	26	ต.ค.	–	1	พ.ย.	ออกเดินทาง	โดยเทีย่วบินที	่EK	385	เวลา
01.35	น.	และถึงดูไบเวลา	04.45	น.***
05.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.55	น.	ออกเดินทางสูปราก	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบิน	EK	139	

***	คณะเดินทางวันที	่25	-	31	ต.ค.	และ	26	ต.ค.	–	1	พ.ย.	ออกเดินทาง	โดยเทีย่วบินที	่EK	139	เวลา
09.05	น.	และถึงกรุงปรากเวลา	13.30	น.	***

ชวงบาย
12.40	น.เดินทางถึงสนามบินกรุงปราก	ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5

ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560)
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง	คารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของ

สาธารณรัฐเช็ค	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชม	เมืองคารโลวี	วารี	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อ

ที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออก
มาเหมือนกาน้ํา
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ

รัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ	(ระยะทาง	125
กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(เป็ดอบสไตลโบฮีเมียน)
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	DUO	หรือเทียบเทา



คณะเดินทางวันที	่25	-	31	ต.ค.	และ	26	ต.ค.	–	1	พ.ย.	ออกเดินทาง	
โดยเทีย่วบินที	่EK	385	เวลา	01.35	น.	และถึงดูไบเวลา	04.45	น.

คณะเดินทางวันที	่25	-	31	ต.ค.	และ	26	ต.ค.	–	1	พ.ย.	ออกเดินทาง	
โดยเทีย่วบินที	่EK	139	เวลา	09.05	น.	และถึงกรุงปรากเวลา	13.30	น.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

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

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(เป็ดอบสไตลโบฮีเมียน)
	พักที่	HOTEL	DUO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	นําเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918
ชมมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตให

เขาชม)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่	14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญ



ที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344	ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริย
สําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน
แลวชม	พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย
จากน้ันนําทานเดินเลนบน	สะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่

สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง
ราวสะพานกวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการ

เมืองหลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร
(Astronomical	Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง	ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา	ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	เชน	เครื่องแกวโบฮีเมียน	หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม	อาทิเชน	Louis	Vitton,
Furla,	Gucci,	Lacoste	เป็นตน	
นําทานเดินทางสู	เชสกี้	บูดาโจวิค	(Ceske	Budejovic)	(ระยะทาง	147	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ

2.45	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SPA	HOTEL	VITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค



มหาวิหารเซนตวิตุส	กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

เชสกี้บูเดโจวิซ	(Ceske	Budejovic)	ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงปราก	ระยะทาง
ประมาณ	150	กม.	โดยรถยนต	เมืองบูเดโจวิซกอตั้งโดยอัศวิน	Hirzo	ซึ่งเป็น
อัศวินในกษตัรย	Ottokar	-II	แหงโบฮีเมีย	ในปี	1265	...	เมืองบูเดโจวิซ	มีพื้นที่
ประมาณ	55	ตารางกิโลเมตร	และมีประชากรเพียง	96,053	คน	(ขอมูลปี
2009)	ผูคนรูจักบูเดโจวิซดีเน่ืองจากมีเบียรดังระดับโลก	คือ	บัดไวเซอร
(Budweiser)	ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษที่	13	แลว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	SPA	HOTEL	VITA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut	เขตทีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็น
ไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน	(ระยะทาง	220	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือทะเลสาปทีเ่มืองฮัลสตัท	และชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทไดรับการขนานนามวา

เป็น	UNESCO	WORLD	HERITAGE	VIEW

จากน้ันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศ	ออสเตรีย	ผานชม
เสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	(ระยะทาง	289	กม.	ใชเวลา
เดินทางประมาณ	4.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	MERCURE	WESTBANHOF	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	MERCURE	WESTBANHOF	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744	-	1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน
ชมความโออาของทองพระโรง	และพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพ



พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส
จากน้ันพาทานชม	ถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา

แก
ผานชมโรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวาง

สงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,
ผาน	พระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเป็นกลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษที่	20
จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอก	โบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่ง

พระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปีค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

สโลวัค	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ	สโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสา
ธารณรัฐเช็ก
นําทานชมบรรยากาศของ	กรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก
นําทานถายรูปคูกับ	ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava	Castle)	ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบน

เนินเขา	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี	(ระยะ
ทาง	80	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	1.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IBIS	BRATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IBIS	BRATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.00	น.	นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู
กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของ	ประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและ

สวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี	อารยธรรม	รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนาน
นามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานู
บ
นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ
แลวชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก
และยังเป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1
พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาวประมง	(Fisherman’s
Bastion)	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถ
ชมความงามของ	แมน้ําดานูบ	ไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน

(ระยะทาง	200	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	3	ชม.	)
10.30	น.	นําทานเดินทางสุ	สนามบินบูดาเปสต	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน	(ระยะทาง	23	กม.	ใชเวลาเดินทาง



ประมาณ	20	นาที)

ชวงบาย-ชวงคํ่า
14.40	น.	ออกเดินทางโดย	สายการบินเอมิเรสต	เทีย่วบินที	่EK	112
23.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

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

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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



สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา-	ชวงบาย
03.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	376
12.35	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)	
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,000	บาท	)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(12	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	หรือประมาณ	700

บาท)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูก
ปฏิเสธการอนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซา	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทัง้แบบหมู

คณะและยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เชก)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	10	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากหลังวันเดินทาง	หนังสือเดินทางหามชํารุด	หรือขีด
เขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(สัดสวนใบหนาโดยละเอียดเฉพาะใบหนาสูง	3

ซม.	วัดจากหนาผากถึงคาง***)	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและตองไมซํ้ากับรูปวีซาที่
มีในเลม	รูปสติก๊เกอรใชไมได,	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดาน
หลังรูป	และใหประกบดานหนาของรูปเขาหากัน
3.	สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน	หรือ	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถาเคยเปลีย่น)	ใบเปลียนชื่อ-

นามสกุล	สูติบัตร	ฉบับแปลภาษาอังกฤษ	ยกเวนสําเนาบัตรประชาชน	
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	ปรับยอดลาสุด
ไมเกิน	7	วันกอนยื่น	และบัญชีตองไมกระโดดเดือน	
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําหรือบัญชีกระแสรายวัน
4.2	หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร	(	BANK	CERTIFICATE	ตองสะกดชื่อใหตรงตาม
หนาพาสปอรต	ตองมีตราประทับ	และลายเซนตจากธนาคาร)	กรุณายื่นขอจากธนาคาร	โดยใชเวลาดําเนิน
งานประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให	เป็นบัญชีเดียวกันกับขอ	4.1	(สถานทูตอาจขอ
ดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี)	
4.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	
4.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)	
4.3.2.	BANK	CERTIFICATE	หรือ	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	
ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผูเดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	โดยชัดเจน	ฉบับ
ภาษาอังกฤษ	กรุณายื่นขอจากธนาคาร	โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจาก
ธนาคารออกให	
4.3.3.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย	และตองเป็นบัญชี
เดียวกัน	กับที่ออก	BANK	CERTIFICATE	หรือ	BANK	GUARANTEE
5.	หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)

-	กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่
อนุมัติใหลาหยุด	อายุไมเกิน	1	เดือนนับถึงวันยื่นวีซา	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต	*	และตองมี	ที่อยู
เบอรโทรศัพท	ของบริษทัที่ติดตอได	



-	กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	อายุไมเกิน	1
เดือน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต	
6.	กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	ขอสําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง	(กรุณาขอ	2	ฉบับ	เพื่อสําหรับยื่นวีซา	1	ฉบับ	และอีก	1	ฉบับ	รบกวน
เตรียมมาวันเดินทางสําหรับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่สนามบิน)
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดาพรอมแจงชื่อ,ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัด	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาพรอมแจงชื่อ,ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัด	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศ	กับใคร	(	ระบุชื่อ	–	นามสกุล	ความสัมพันธ	และจุดหมายปลายทางดวย)	โดยมีการรับรองคาใชจาย
พรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด	พรอมฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดามาดวย	พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตร
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู
ดูแลบุตรแตเพียงผูเดียว	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมทานใดทานหน่ึงเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย	(เฉพาะยื่นเดีย่วเทานัน้)
7.	กรณีสมรสแลว	สําเนาทะเบียนสมรส,	สําเนาใบหยา	หรือ	สําเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	พรอม

ฉบับแปลภาษาอังกฤษ	และรูปแบบตองตรงตามภาษาไทยทาน
8.	หามเซ็นรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เป็นเอกสารตัวจริง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทานัน้
9.	ใบจองตัว๋เครื่องบิน
10.	ใบจองโรงแรมแรมทุกคืนตลอดทัง้ทริป	ตองมีชื่อนามสกุลครบทุกทาน	ในกรณีเชิญ	ตองขอใบเชิญ

และสําเนา	Passport,	หนาวีซา	และ	/	หรือ	บัตรประจําตัว
11.	บอรมือถือทีส่ามารถติดตอไดสะดวกและอีเมล
12.	ประกันการเดินทางทีค่รอบคลุมตลอดทัง้ทริปหรือตามตัว๋เครื่องบิน

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ	3,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด



ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันหากมีงาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


