


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินบูดาเปสต	-	กรุงบูดาเปสต	-	แม
น้ําดานูบ	-	วิหารเอสเตอรกอม	-	ปราสาท	-	เซนเท็นเดร

พักที่	Hotel	NH	Budapest	City
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

3 ปอมชาวประมง	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	แมน้ํา
ดานูบ

พักที่	Hotel	NH	Budapest	City
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

4 บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	เขตเมืองเกาบราติ
สลาวา	-	McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุงเวียนนา

พักที่	Hotel	Austria	Trend
Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

5 พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุงเวียนนา	-	มหาวิหารเซนตสตี
เฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	ถนนคารทเนอร

พักที่	Hotel	Austria	Trend
Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

6 เมืองเมลค	/	อารามเมลค	-	เชสกี้	ครุมลอฟ พักที่	Hotel	Mlyn	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

7 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-
จัตุรัสเมืองเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	NH	Prague	City	หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

8 มาเรียนสเกลาสเน	-	คารโลวีวารี	-	กรุงปราก พักที่	NH	Prague	City	หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

9 ปราสาทคารลสไตน	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุง
ปราก	-	สนามบินดูไบ

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

21	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿85,000 ฿85,000 ฿85,000 ฿17,500

26	ก.ค.	61	-	4	ส.ค.	61 ฿85,000 ฿85,000 ฿85,000 ฿17,500

9	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿85,000 ฿85,000 ฿85,000 ฿17,500

14	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿85,000 ฿85,000 ฿85,000 ฿17,500

12	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿87,000 ฿76,500 ฿68,800 ฿20,500

9	พ.ย.	61	-	18	พ.ย.	61 ฿87,000 ฿76,500 ฿68,800 ฿20,500



นัดหมายคณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	(กอนออกเดินทาง2ชัว่โมง)	อาคารผู
โดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	T	ชัน้	4	(ประตู	9)	โดยมีเจาหนาที่สิริ	ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร	ดวยสายการบินระดับโลกอยาง	“เอมิเรตส	แอรไลน	”	โดยเทีย่วบินที่

EK371

เวลา	02.25	–	05.35	(ณ	เวลาทองถิน่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)	รอตอเครื่องไปยังเมือง	“บูดาเปสต”
เมืองหลวงของประเทศฮังการี	โดยเทีย่วบินที	่EK111
เวลา	08.50	–	12.45	(ณ	เวลาทองถิน่ประเทศฮังการี)	เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต	เมืองหลวงแหงประเทศ

ฮังการี	ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	เมื่อไดสัมภาระเรียบรอย	จากน้ันคณะเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเขาสู
เมืองบูดาเปสต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เยี่ยมชมความงดงามของแมน้ําดานูบผาน	3	มุมมองจาก	3	ตําบลชนบท	โดยเดินทางไป	ชมโบสถเอส

ตารกอม	ณ	ตําบลเอสตารกอม	(Esztergom)	โบสถเกาแกในรูปแบบนีโอคลาสสิก	ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณของ
เมือง	รวมไปถึงจุดชมวิวแมน้ําดานูบที่งดงาม
จากน้ันเดินทางตอไปยัง	ปราสาทวิเซกราด	ณ	ตําบลวิเซกราด	(Visegrad)	ชมวิวของแมน้ําจากปอม

ปราการเกาแกบนเนินเขากับสุดยอดวิวทิวทัศน	และสุดทายเดินทางไป	ชมหมูบานเซนเทนเดอร	ณ	ตําบล
เซนเทนเดอร	(Szentendre)	มีกลิ่นอายความเป็นเมืองแหงศิลปะ	มีถนนคนเดินกับรานคาขายสินคาทองถิ่น
เล็ก	ๆ	ถายภาพสวยงามเก็บเป็นที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	NH	Budapest	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ชม	วิหารเอสเตอรกอม	เป็นวิหารแหงแรกของประเทศสรางดวยหินออนใน
ปัจจุบันวิหารแหงน้ีถูกสรางเพิ่มเติมทดแทนวิหารที่ถูกทําลายโดยกองทัพ
เติรกใน	คศ.18	ใหเวลาถึง	50	ปีจีงจะเสร็จสมบูรณ

ปราสาทยุคกลางที่สรางขึน้ในศตวรรษที่	13	เพื่อใชเป็นที่พบปะสังสรรคของ
เหลาอัศวินที่เดินทางไปรบในสนามครูเสด	ภายหลังจึงไดเปลี่ยนเป็นที่ประทับ
ของ	กษตัริยฮังการีในยุคตอมา	จึงไดมีการตกแตงเพิ่มเติมขึน้จนสวยงาม	และ
ไดรับการยกใหเป็น	“CASTLE	IN	THE	CLOUD”	หรือปราสาทในมานเมฆ	บน
ชัยภูมิที่ตั้งระดับความสูง	300	เมตร	ทานจะชื่นชมและเพลิดเพลิน	กับความ
งามของคุงนํา้	(ลุมแมนํา้ดานูบ)	ที่สวยที่สุดในฮังการี	(DANUBE	BEND)



คือ	เมืองทองเที่ยวเล็กๆ	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	(Danube	River)	แมน้ําสาย
สําคัญ	ที่มีความยาวเป็นอันดับ	2	ของทวีปยุโรป	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูใน
มณฑลเปสต	(Pest	County)	มณฑลที่ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ	และอยู
หางจากกรุงบูดาเปสต	(Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ไปทางตอน
เหนือ	ประมาณ	19	กิโลเมตร	สําหรับการทองเที่ยวในเมืองเซนเทนเดรน้ัน	นัก
ทองเที่ยวสามารถมาเยือนเมืองไดในแทบทุกฤดูกาล	ซึ่งคุณจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของกลิ่นอายแหงศิลปะที่สามารถพบไดในทุกมุมถนน	จึงไมแปลก
ใจนัก	ถาหากคุณจะพบเห็นเหลาศิลปินและแกลเลอรี่ขนาดเล็กจํานวนมาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	NH	Budapest	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เที่ยวชมเมืองฝ่ัง	“บูดา”	เพื่อเขาชม	“ปอมชาวประมง”	(Fisherman’s	Bastion)	โดยจากจุดน้ีสามารถมอง

เห็นวิวเมืองบูดาเปสตไดอยางงดงาม	ใกลกันมีทําเนียบประธานาธิบดี	และโบสถแมธเธียส	ซึ่งเป็นโบสถเกาแกที่
มีอายุกวา	700	ปี
นําทานกลับไปยังฝ่ัง	“เปสต”	เพื่อถายรูปบริเวณลาน	“จัตุรัสวีรบุรุษ”	สรางไวระลึกถึงการสรางชาติของชน

ชาติชาวฮังกาเรียนมีรูปหลอบรอนซของบรรพบุรุษชาวแมกยารทั้ง	7	เผา	ที่รวมตัวกันสรางประเทศสงตอมายัง
รุนหลานจนถึงปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันลองเรือชมความงดงามริมสองฝากฝ่ัง	แมน้ําดานูบ	ของตัวเมืองฝ่ัง	บูดาและเปสต	(Budapest

Legenda	Cruise)	โดยจะผานจุดที่นาสนใจของตัวเมือง	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ปราสาทบูดา	สะพานโซ	เกาะมาร
กาเร็ต	เป็นตน
จากน้ันอิสระชอปป้ิงบริเวณถนนคนเดิน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	NH	Budapest	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ



สวยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	NH	Budapest	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขาสูเมืองหลวงบราติสลาวาประเทศสโลวาเกีย	(200	ก.ม.)	ชมปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา

ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาเหนือลุมแมน้ําดานูบ	โดยรอบจะมี	ศาลาวาการเมือง	ที่ถูกสรางขึน้ตั้งแตศตวรรษที่	17	โดย
สิ่งกอสรางที่มีอายุมากที่สุด	คือ	ประตูเมือง	ที่เป็นสวนหน่ึงของกําแพงเมืองเกาในยุคกลาง
จากน้ันเดินเที่ยวชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง	เป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดีและเป็นยานการคาที่

คึกคักของเมือง	ซึ่งแมแต	จิอาโคโม	จิโลแลรโม	คาสโนวา	ยังชื่นชอบ	ถึงกับกลาวไววา	“บลาติสลาวา”	เป็น
เมืองหน่ึงที่สวยที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาสูชวงเวลาแหงการชอปป้ิงที่	พารนดอรฟ	เอาทเลท	(Designer	Outlet	Parndorf)	โดยเป็น

แหลง	ชอปป้ิงใหญของประเทศออสเตรีย	ที่อยูในเครือของ	McArthur	Glen	ที่มีรานคามากกวา	120	ราน	รวม
สินคาแบรนดชื่อดังตาง	ๆ	จากทุกมุมโลกมาใหเลือกสรรอยางจุใจ	โดยที่น่ีอยูหางจากเวียนนาแค	47	กิโลเมตร
เทาน้ัน	(นักทองเทีย่วมีสิทธิข์อคืนภาษีมูลคาเพิม่	VAT	Refund)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Austria	Trend	Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



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

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา	ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่เป็นที่
ตั้งของสิ่งปลูกสรางสําคัญๆมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Austria	Trend	Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
พาทานเขาเยี่ยมชมมรดกโลก	“พระราชวังเชินบรุนน”	(Schoenbrunn	Palace)	พระราชวังฤดูรอนของรา

ชวงศฮับสบูรก	สรางในปลายศตวรรษที่	17	ตามพระราชประสงคของพระนางมาเรียเทเรซา	จักรพรรดินีแหง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์พระราชวังเชินบรุนน	ตัววังมีสีทองเหลืองอราม	ดานในวังมีหองจํานวน	1,441	หอง
เปิดใหเขาชม	อาทิ	หองทรงพระอักษร	หองพระราชพิธี	หองทรงพระสําราญ	ทองพระโรง	หองบรรทม	โดยทุก
หองลวนตกแตงดวยวัสดุที่มีความสวยงามอลังการ	ดานนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก	และประดับดวยรูปแกะ
สลักอยางวิจิตรงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



เดินทางเยี่ยมชม	กรุงเวียนนา	โดยเริ่มจากศาลาวาการกรุงเวียนนา	สรางตั้งแตปีค.ศ.1872	มียอดแหลมสูง
เดนที่เรียกวา	Rathausmann	ซึ่งเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของเวียนนา
จากน้ันผานชม	พิพิธภัณฑนิวบูรก	และสวนสาธารณะสตัดตปารก	(Stadtpark)	สวนสาธารณะประจํา

เมืองเวียนนา	ที่มีรูปหลอบรอนซของนักดนตรีเอกของโลกมากมาย	เชน	Johann	Strauss	เป็นตน
จากน้ันเทีย่วชมจัตุรัสสเตฟาน	(Stephansplatz)	เป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนตสตีเฟน	(St.	Stephen)	โบสถ

ที่สําคัญที่สุดของออสเตรีย	โดยใกลกันน้ันมี	ถนนคารทเนอร	(Karntnerstrasse)	เป็นถนนชอปป้ิงสายสําคัญ
อาทิ	เสื้อผาแบรนดยอดนิยม	เครื่องแกวคริสตัลเจียระไน	ของที่ระลึกตาง	ๆ	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Austria	Trend	Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

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

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Austria	Trend	Hotel	Ananas	Wien	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางตอไปที่	เมืองเมลค	(Melk)	ในประเทศออสเตรีย	เพื่อเยี่ยมชมโบสถเมลค	ลัทธิเบเนดิคทีนของนิกาย

โรมันคาทอลิกที่ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ําดานูบ	โดยพระเจาลีโอโพลดที่	2	แหงออสเตรีย	ถวายปราสาทหลัง
หน่ึงของตนเองใหแกนักบวชเบเนดิคทีน	ในศตวรรษที่	15	เมลคกลายเป็นศูนยกลางของขบวนการ	“การปฏิรูป
เมลค”	ซึ่งเป็นขบวนการที่พยายามฟ้ืนฟูระบบสํานักสงฆในออสเตรียและเยอรมนีตอนใต	ตัวอาคารมีลักษณะ
แบบบาโรก	สรางขึน้ระหวางปี	ค.ศ.1702	มีหนังสือวิจิตรของยุคกลางจํานวนมากมาย	รวมทั้งมีการสะสมงาน
ตนฉบับดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางตอไปเมืองที่แสนโรแมนติค	“เชสกี้ครุมลอฟ”	(Cesky	Krumlov)	เมืองเล็ก	ๆ	ในแควนโบฮีเมียตอน

ใตของสาธารณรัฐเช็ก	เมืองน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	โดยเมืองและปราสาทเริ่มตนขึน้ในศตวรรษที่
13	บริเวณริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	ปัจจุบันเมืองน้ีเป็น	เเหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเป็นอยางมาก	เมืองน้ี
โครงสรางของเมืองเป็นสวนใหญอยูในรูปแบบโกธิค,	เรเนซองค	และบาโรก	ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟถือเป็น
ปราสาทที่มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก	ภายในมีสวนโรโคโคที่มีขนาดใหญกวางขวาง	เหมาะ
แกการเก็บภาพเป็นอยางยิ่ง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hotel	Mlyn	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

แอบบีเมลค	(เยอรมัน:	Stift	Melk[2],	อังกฤษ:	Melk	Abbey)	เป็นสํานักสงฆของ
ลัทธิเบ็นนาดิคตินของนิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ําดานู
บเหนือเมืองเมลคในประเทศออสเตรีย	แอบบีเมลคเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑล
เมลค	เมืองเมลค	”Melk	เมืองเล็กๆ	ที่มีความสวยงามของบานเรือนในยุค	“เรอ
เนอซองส”	เป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่ตั้งอยูตรงชวงคุงน้ําของแมน้ําดานูบชวงที่
ไหลผานประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองน้ีมีความสําคัญมาแตครั้งโบราณ
ตั้งแตสมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศบาเบนเบิรกที่ปกครองออสเตรีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Mlyn	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางตอไปยัง	กรุงปราก	(170	ก.ม.)	เมืองหลวงแหงสาธารณะรัฐเช็ก	เมืองปรากเป็นเมืองที่นาหลงใหล

และมีมนตเสนหอยางมาก	ไมวาจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม	สิ่งกอสรางเกาแกที่โดดเดน	รวมไปถึง
ประวัติศาสตรที่นาคนหา



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย

เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศกทองถิ่น	เริ่มตนที่การเขาชม	“ปราสาทปราก”	(Prague	castle)
เป็นพระราชวังหลวงของกษตัริยแหงโบฮีเมีย	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.870	และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก
นอกจากน้ีภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.	Vitus	cathedral)	ซึ่งเป็นโบสถหลวงเกาแก	สรางปี
ค.ศ.930	สรางในรูปแบบแบบโกธิก	ภายในประดับดวยกระจกสี	(stain	glass)	อยางงดงาม
จากน้ันเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ	อาทิ	ที่ทําการรัฐบาล	ชุมชนเลนแรแปรธาตุ	เป็นตน	และสุดทายเก็บภาพ

วิวทิวทัศนที่ลํ้ าคาบนเนินปราสาทปราก
จากน้ันเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกยาน	เมืองเกากรุงปราก	ซึ่งประกอบไปดวย	สะพานชารล	สะพานหิน

เกาแกที่ขามแมน้ํา	“วัลตาวา”	มีรูปหลอบรอนซสวยงาม
จากน้ันเดินตอไปยังจัตุรัสเมืองเกาเพื่อชม	นาฬิกาดาราศาสตรชื่อกองโลก	โดยเมื่อเวลาครบทุก	ๆ	ชั่วโมง

จะมีเสียงบรรเลงและตุกตาออกมาเริงระบําสวยงาม
จากน้ัน	อิสระชอปป้ิงยานเมืองเกา	อาทิ	ชวาลอฟสกี้	อัญมณี	เครื่องพอรซเลน	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางไปยังเมืองคาโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	(127	ก.ม.)	เมืองพักตากอากาศชื่อดัง	ที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ําแร

และสปา	โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง	“มาเรียนสกี	ลาสนี”	(Mariensky	Lazny)	มีบรรยากาศ
ที่สวยงาม	และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิก	เหมาะแกการถายภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินเยี่ยม	ชมเมืองคาโลวีวารี	เพื่อชมความงดงามของเมืองแหงการตากอากาศและการทําสปา

เมืองแหงน้ําแรที่ใหญสุดของประเทศเช็ก	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	(Tepla
River)	ไหลอยูรอบเมือง	ปัจจุบันมีน้ําพุ	น้ําแรอุณหภูมิตั้งแต	42–72	องศาเซลเซียสทั้งหมด	12	แหง
นําทานเดินสํารวจและชิมน้ําแรธรรมชาติ	3	จุด	ที่มีระดับความเขมขนแตกตางกัน	ถายภาพกับอาคารทิสนีโค

โลนาด	อาคารูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตา	และอิสระชอปป้ิงกับสินคาทองถิ่น	เชน	แกวพอรซเลน	เหลาเบเชอ
ลอฟกา	เป็นตน	และเมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับ	กรุงปราก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยว	ที่มีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร-น้ําพุรอนระดับโลก
อีกแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก	อีกทั้งยังไดรับการ	ขนานนามวาเป็น	"เมือง
แหงสปา"	ที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาและผืนป าอันสีเขียวขจี	นับวาเป็นเมืองที่มี
บรรยากาศแสนโรแมนติกไมแพเมืองแหงการทองเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	Prague	City	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันเดินทางตอเพื่อเขาชมปราสาทเกาแก	“คารลชไตน”	(Karlštejn	Castle)	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.1348

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก-เรเนซองส	โดยพระเจาคารลที่	4	(หรือชารลในภาษาอังกฤษ)	แหงจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิส์ิทธิ	์ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาคารลสตีน	โดยสรางเพื่อเป็นที่ประทับสวนพระองคและของราชวงศสืบมา	รวม
ถึงมีการเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑของกษตัริยไวที่น่ีดวย	ดานบนมีวิวทิวทัศนที่งดงามเหมาะแกการเก็บภาพพา
โนรามา
จากน้ันเดินทางกลับเขา	กรุงปราก

ชวงบาย-ชวงคํ่า
เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยัง	ทาอากาศยานปราก	เพื่อทําการเช็คอินและคืนภาษีสําหรับการ

ชอปป้ิง	และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK140
เวลา	15.55	-	23.55	น.	(ณ	เวลาทองถิน่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	)	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทาง

กลับสูประเทศไทย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ปราสาท	ประดุจเสมือนเจาเมืองในสมัยโบราณเขาชมภายในปราสาทคารลส
ไตจน	ซึ่งมีอายุเกาแกกวา	650	ปี	เป็นปราสาทที่สาวๆ	ชาวเชคฯ	ทุกคนใฝ ฝัน
วาจะไดประกอบพิธีแตงงานในปราสาทแหงน้ีปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ในปี
ค.ศ.1348	โดยกษตัริยชารลที่	4	เพื่อเป็นที่เก็บเครื่องราชกกุฎภัณฑ	และเครื่อง
ทรงของกษตัริยเชค	รวมถึงของมีคาตางๆ	นําทานเขาชมหองตางๆภายในที่
เต็มไปดวยของตกแตงดั้งเดิม	รวมทั้งภาพวาดราชวงศเชคที่สวยงาม	และเป็น
ปราสาทที่นอยทานนักจะไดสัมผัสในการไปเยือนสาธารณรัฐเช็ค



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

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ออกเดินทางจาก	ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK384
เวลา	03.00	-	12.30	น.	(ณ	เวลาทองถิน่ประเทศไทย)	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด	ถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใช	วีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตาง	ๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเป็นบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง	หรือกลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิ	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง,	พูดจาหยาบ

คาย,	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวา	ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข	ที่บริษทัฯ

ไดระบุไวขางตนทุกประการ

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน	กรุณาจองทัวรและ	ชําระเงินมัดจําลวงหนา	20,000	บาทตอผูเดินทาง
หน่ึงทาน	ภายใน	7	วันนับจากวันทีจ่อง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระ
คาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษีสนามบิน
2.	คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ	ตามมาตรฐานยุโรป
3.	คาเขาชมสถานที่	ลองเรือแมน้ําดานูบ,	ปอมชาวประมง,	พระราชวังเชินบรุนน	,โบสถเมลค,	ปราสาท

ปราก,	มหาวิหารเซนตวิตุส,	ปราสาทคารลชไตน
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน	4	ดาวของยุโรป	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ	ในกรณีที

ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
6.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศเช็ก	(เชงเกน)	**พักในประเทศเช็ก	3	คืน**
7.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS

PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	,	คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว	(หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการ
เดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร)
8.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
9.	คาทิปคนขับรถ	2	ยูโรตอคนตอวัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวร
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่มเติม

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศเช็ก	ใชเวลายื่นประมาณ	10	วันทําการ
(ในการยื่นคํารองขอวีซา	ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ทีศู่นยรับคํารองขอวีซา
VFS	ของสาธารณรัฐเช็ก)	ตึกสีลมคอมเพล็กซ	ชัน้	15
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี



วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ทานจะตองนําไปแสดงดวย	เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2x2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	พื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดํา	และหามสแกน)	มีอายุไมเกิน	6	เดือน

และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	18	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยู	ตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดย

ระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	3	เดือน
6.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	“หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา”	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
7.	Statement	บัญชีเงินฝากออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง	6	เดือนที่ออกโดยธนาคาร	โดยตองอัพเดทถึง

เดือนปัจจุบันและควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติ
วีซา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครัว	(เป็นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
8.	กรณีที่บริษทัของทาน	ทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจาก

เอกสารขอ	1	–	6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการก
ลับมาทํางานของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

วันและเวลานัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา	และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน
12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

หมายเหตุ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)	
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู
กําหนด	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
กรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลวน้ัน	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	เงิน

ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินน้ันสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบินเอมิเรตสในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Emirate	Skywards

ได	โดยขึน้อยูกับเงื่อนไขในแตละประเภทของตัว๋เดินทาง	ซึ่งการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดลวนเป็นสิทธิของสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
ตามที่สายการบินไดแจงยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน	หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภาย

หลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)	



หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin/Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง
(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด	โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ

หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมเกิน	18	องศาเซลเซียสตอปี	จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก	โดยมักจะมี
เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3	-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม	ทานสามารถจายเพิ่มเติม	เพื่อใหเป็นหองพักแบบ
DOUBLE	SINGLE	USE	ได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน

ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือการเปิดรับจองผานทาง	Online	ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดัง
กลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงินคา	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได
และหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	ที่เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดัง

กลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามราย
ละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
คาทัวรน้ีไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	1.5	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได	หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหมีน้ํา

หนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	หรือ	23	กิโลกรัม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของสายการบินน้ัน	ๆ	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน	ทั้งน้ีเจาหนาที่จะทําการสง	“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง”	ใหแกทานในชวง
กอนวันเดินทาง	โปรดศึกษาโดยละเอียด
กระเปา	สัมภาระที่มีลอเลื่อน	และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน	ไมเหมาะแกการเป็นกระเปาถือขึน้บนยาน

พาหนะในการเดินทาง	ไดแก	เครื่องบิน	รถโคช	รถไฟ	เป็นตน	โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย,	สูญเสียของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งสาย
การบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย	หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเปาใบใหญที่โหลดขึน้เครื่อง	ตามการพิจารณา
การชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน	ๆ

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)	
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	หรืออเมริกา	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะ

มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวน
รวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทั้งหมด



2.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน		หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	15	วัน		หัก	50%	ของคาทัวร
4.	ยกเลิกในวันเดินทาง	3	วัน	หรือ	NO	SHOW			หัก	100%	ของคาทัวร

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
1.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	และสามารถหาบุคคลมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอวีซา

ไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	(แตจะตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่เป็น	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND)
2.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ		ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด	เป็น
ไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน	หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอนการเดินทาง	15	วัน	(โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน	ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่น
แลว)
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการเดินทาง	รวมทั้ง

ไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันไดแก	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัย
ธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ

ไปในทางผิดกฎหมาย	หรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)	
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	30	วัน	โดย

ไมเสียคาใชจาย


