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HG05B
ฮังการ ีสโลวาเกยี ออสเตรีย เชค็ 8 วัน

บูดาเปสต บราติสลาวา ชอปปงปารนดอฟ เอาทเล็ต เวยีนนา ลนิซ
ฮัลลสตัทท ซาลซบูรก เชสกี้ ครุมลอฟ คารโลวี วารี ปราก

พิเศษ เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ และล่องเรือชมแม่นําดานูบ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีทําการเช็คอินต๋ัว

วันที่สอง ดูไบ  - บูดาเปสต – ลองเรือ
01.15 น.    ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
04.45 น.   แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
08.50 น. ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 111 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินบูดาเปสต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกท่ีเมือง



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID :@tourhermes

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของฮังการีและเมืองช่ือดังอีกแหงของยุโรป ศูนยกลางทางวัฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศท่ีมีอายุมากวารอยปแลว นําทานสู มหาวิหารแมทธิอัส (Matthias Church) มรดกโลกชิ้น
สําคัญของบูดาเปสต โบสถที่งดงามแตจะเกาแกดวยอายุเกือบ 700 ป มหาวิหารสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิกหลัง
นี้ในอดีตเคยใชเปนโบสถที่สําคัญยิ่ง เพราะใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติสวมมงกุฎของกษัตริย
ฮังการีหลายพระองค มาถกูเปล่ียนมือเม่ือถูกยึดครองโดยชาวเติรกหรือตุรกีท่ีเปล่ียนใหมหาวิหารกลายเปนมัสยิด
ในศาสนาอิสลามตามท่ีชาวเติรกนับถือ จนเม่ือชาวเติรกถูกขับไลไปหมดแลวมหาวิหารก็ไดรับการบูรณะข้ึนใหมให
กลับมาเปนศาสนาสถานแหงคริสตศาสนาเชนเดิม และท่ีติดกันน้ันจะมี ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ปอม
และกําแพงสีขาวท่ีดูเหมือนปราสาทในเทพนิยายแหงน้ีน้ันไดถูกสรางข้ึนในป 1905 โดยชาวประมงเช้ือสายฮังกาเรียน
ท่ีอาศัยอยูในแถบน้ี อดีตน้ันเปนปอมสําหรบัสังเกตการณ เฝาระวังและปองกันภัย แตปจจุบันไดกลายเปนจุดชมวิว
ท่ีสวยงามของแมนํ้าดานูบไปแลว และไดรับการยกยองใหเปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในบูดาเปสตอีกดวย แวะชมและ
ถายรูปกับหน่ึงในสะพานท่ีสวยงามของเมืองบูดาเปสต สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางข้ึน
เหนือแมนํ้าดานูบ และก็เปนสะพานท่ีสวยงามนาชมนามองไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375
เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝาอารักขาสะพานไวทั้งสองฝงของสะพาน พิเศษ ลองเรือชมแมน้ําดานูบแบบสวนตัว
โดยจะลองไปตามแมนํ้าสายใหญ ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมริมสองฝงแมนํ้า เราจะไดเห็นท้ังวิวสวยๆ
โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแหงฮังการี (Hungary Parliament) ที่ไดช่ือวาเปนอาคารรัฐสภาที่ใหญ
ท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก ทันทีท่ีเห็นบอกไดเลยวาน่ีคืออาคารรฐัสภาท่ีสวยท่ีสุดเทาท่ีเคยสัมผัสมา รูปแบบน้ันโดด
เดนเพราะออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนหองมากถึง 700 หองเลยทีเดียว

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่าม บดูาเปสต - บราติสลาวา– ปารนดอฟ เอาทเลต็ – เวยีนนา
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของ
ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจะวาเปนเมืองขนาดเล็กไมเหมือน
เมืองหลวงอ่ืนๆ ของยุโรป แตก็เปนเมืองท่ีมากดวยประวัติศาสตร
เพราะเคยเปนเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of
Hungary) ในชวงป 1536 – 1783 ท้ังยังหลากหลายดวยเช้ือชาติ
และวัฒนธรรม เมืองบราติสลาวาเคยไดเปนเมืองท่ีร่ํารวยที่สุด
อันดับ 3 ในกลุม ยูโรเปยน ยูเนียน อีกดวย นําทานเท่ียวชม ยาน
เมอืงเกา (Old Town) ศูนยกลางดานประวัติศาสตรของเมือง เปนยานท่ีเปนท่ีต้ังของอาคารโบราณท่ีสําคัญหลาย
แหงของเมือง มากมายดวยโบสถ ปราสาท และอาคารท่ีลวนสําคัญจนประเมินคาไมได ชมยาน จัตุรัสกลาง (Main
Square) จัตุรัสท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักกันดีของประเทศสโลวาเกีย เปนจัตุรัสโลงกวาง ลอมรอบดวยอาคารและมี
จดุเดนคือ นํ้าพุโรแลนด (Roland Fountain) ท่ีต้ังอยูกลางจัตุรัส เปนแลนดมารกท่ีสําคัญมากของเมืองท่ีถูกสราง
ข้ึนครั้งแรกในป 1572 เพ่ือเปนจุดบริการนํ้าสาธารณะสําหรับประชาชนในเมือง กอนจะมีการสรางรูปปนของ
กษัตริยแมกซิมิเลียนในชุดอัศวินพรอมเกราะเต็มยศข้ึนเหนือนํ้าพุ เปนสัญลักษณของผูปกปอมเมืองน่ันเอง อีก



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID :@tourhermes

หน่ึงส่ิงกอสรางในบริเวณน้ีท่ีสําคัญไมแพกันก็คือ ศาลากลางเมือง
เกา (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สรางข้ึนในชวงศตวรรษท่ี
14 ท่ีคงรักษามาจนถึงปจจุบันท่ีกลางเปนอาคารศาลากลางเมืองท่ี
เกาแกท่ีสุดในประเทศสโลวาเกีย และเปนอาคารท่ีสรางจากหินท่ีอายุ
มากท่ีสุดท่ียังยืนหยัดอยูไดในเมืองบราติสลาวา อาคารแหงน้ีไดถูก
ใชเปนศาลาวาการต้ังแตศตวรรษท่ี 15-19 ปจจุบันภายในศาลาวา
การแหงน้ีไดรับการบูรณะใหมให เปนพิพิธภัณฑบราติสลาวาให
นักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจเขาเยี่ยมชมประวัติศาสตรของเมือง ไม
ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูท่ีออกแบบอยางเรียบหรูในสไตลนีโอ
คลาสสิค พระราชวังพริเมท (Primate Palace) ท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 18 สําหรับเปนท่ีพํานักของอารคบิชอป
ปจจุบันเปนสถานท่ีทํางานของนายกแหงบราติสลาวา พระราชวังแหงน้ีไดเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมภายในได
นําทานเดินทางสู ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปารนดอรฟ (Parndorf)
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการชอปปงแบบเต็มที่*** ณ เอาทเลทแมคอาเธอร เกลน ปารนดอฟ
(McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเลทขนาดใหญท่ีเนนแบรนดเนมในราคาสุดพิเศษจํานวนมาก ภายในน้ันมาก
พรอมดวยแบรนดช้ันนําจากเกือบท่ัวโลกมาใหเลือกซื้อเลือกชอปกัน เชน Gucci Burberry, Benetton, Calvin
Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย
เดินทางสูเมือง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ช้ันช่ือในเรื่องความนาอยูและนาเท่ียวดวย
การเปนดินแดนท่ีมากดวยคุณภาพของสภาพบานเมืองและคุณภาพชีวิตประชากร เวียนนายังเลอคาเปรียบเสมือน
ราชินีแหงยุโรป สวยทุกมุมมอง ไมวาจะเปนดวยทิวทัศน หรือสถาปตยกรรมแสนวิจิตร ท่ีมากดวยประวัติศาสตรใน
ทุกๆ มุมเมืองแลว ยังเปนเมืองสวยในบรรยากาศโรแมนติกเปนใครก็อยากมาเท่ียวเวียนนากันท้ังน้ัน

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ลินซ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn
Palace) พระราชวังขนาดใหญแสนงดงามที่อยูคูเวียนนามาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 18 พระราชวังสีเหลืองออนแหงน้ีเคยเปนที่ประทับ
ของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตกแตงอยางประณีตสงา
งามสมฐานนะพระราชวังหลวง พรอมตกแตงดวยศิลปะช้ันเย่ียม
จํานวนมาก พระราชวังสไตลบาโรคแหงนี้มีจํานวนหองมากถึง
1,441 หอง ท่ีลวนแลวแต ใหญ โตและอลังการดวยการ
สถาปตยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ดวยความย่ิงใหญงดงาม และความสําคัญของพระราชวังแหงน้ี ทําใหได
ถูกข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกช้ินสําคัญไปในป 1996 ท้ังยังเปนสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆ ของเวียนนาและประเทศ
ออสเตรียเลยทีเดียว

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานแวะชมและถายภาพ บริเวณ จัตุรัสมาเรีย เทเรซา (Maria
Theresa Platz) จัตุรัสกลางเมืองท่ีเปนท้ังแลนดมารกและจุดนัดพบ
ยอดนิยมแหงน้ีน้ัน ยงัเปนท่ีต้ังของ อนุสาวรียจัก รพรรดินีมาเรีย
เทเรซา (Maria Theresa of Austria) สตรีผูมากความสามารถและ
ครองสถานะการเปนประมุขของประเทศ จากจุดน้ีซายขวาหนาหลัง
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จะเปนท่ีต้ังของพิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาท่ีรวมตัวอยางสัตวหายากหลากหลายชนิด
และพิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะยุคใหม จากน้ันนําทานชม โบสถสตีเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) หน่ึงในแลนด
มารกของเวียนนาท่ีสวยงามโดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก โบสถแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแตป 1137 และสรางกัน
นาน 75 ป รูปทรงตัวอาคารน้ันสูงแหลมเปนหอคอย 136.7 เมตร และสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหแกนักบุญสตีเฟนส และ
แมจะเปนโบสถโบราณอายุกวา 600 ป แตก็ยังคงความสําคัญ ความยิ่งใหญ และความงดงามไมเส่ือมคลายแมแต
นอย  นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง ลินซ (Linz) เมืองขนาดใหญใกลชายแดนประเทศเช็คแหงน้ี เปนเมืองใหญ
อันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เคยไดรับการยกยองใหเปนเมืองหลักแหงวัฒนธรรมของยุโรปเม่ือป 2009

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา ลินซ – ฮัลลสตัทท – ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) เมืองท่ี
งดงามและมีเสนหอยางลนเหลือดวยทิวทัศนโดยรอบท่ี
รายลอมดวยทะเลสาบกวางและภูเขาสูงท่ีงดงามราวกับ
ภาพวาด พรอมดวยอากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศดีๆ
แสนโรแมนติกแหงน้ีไดถูกข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรไปเม่ือป 1997 พรอมดวย
ฉายาวา “ไขมุกแหงออสเตรีย” ตัวเมืองน้ันมีอายุเกาแก
อายุกวา 4,000 ป มีความเจริญรุงเรืองเกิดข้ึนมาก
ในชวงประมาณเกือบพันปท่ีผานมา นักทองเท่ียวสามารถ
เท่ียวชมความสวยงามของเมืองฮัลลชตัททไดท้ังเดินเทาชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถประจําเมือง น่ังเรือชมทะเลสาบ
แวะถายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรลัมารเก็ตสแควร (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูกปน
โฮล่ีทรินิต้ี เปนเปนสถานท่ีจัดงานเทศกาลตางๆ ดวย ชม โบสถพารชิ (Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบแหงน้ี
มีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองท่ีพลาดไมได
นําทานเดินทางสูเมือง ซาลซบรูก (Salzburg) เมืองสวยแสนโรแมนติกท่ี
ครองตําแหนงเมืองใหญอันดับ 4 ของออสเตรียน้ันเต็มไปดวยความ
สวยงามและคลาสสิก มากลนดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน ทั้งหมดน้ี
ทําใหซาลซ บูรกไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเ ม่ือป  1996
นอกจากน้ีซาลซบูรกยังสวยงามดวยแนว “แมนํ้าซาลซแซค” (Salzach
River) สีเขียวมรกตไหลผานซึ่งถือเปนแมนํ้าสายหลักของออสเตรียท่ี
ไหลผานไปจนถึงเยอรมนี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาชม สวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีโดงดังไป
ท่ัวโลกน้ีเปนสวนเกาแกท่ีไดถูกสรางและจัดข้ึนมาต้ังแตป 1690 สวย
ดวยการบรรจงจัดและตกแตงสไตลบาโรคอยางดี ท้ังนํ้าพุ และรูปปน
สงางามสมกับเปนสวนแหง พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace)
จากน้ันนําทานสู ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนยาน
การคาสําคัญของเมืองท่ีเคยพลุกพลานไปดวยผูคนท่ีตางก็หอบเอา
สินคาของตัวเองมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ถนนเสนน้ียังเปนท่ีต้ังของ
บานเกดิโมสารท นักประพันธช่ือกองโลกอีกดวย ปจจุบันยานน้ีก็ยังพลุกพลานไปดวยผูคนเชนเดิม เพราะถนนเก
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ไทรยเดอกาสเซอเปนถนนสายชอปปงช่ือดังท่ีไมวาจะเปนแบรนดไหนย่ีหออะไรก็สามารถหาซ้ือไดจากถนนสายน้ี เปน
อีกแหลงขอปปงท่ีขาชอปพลาดไมได
เดินทางตอสู ประเทศเชค็ (Czech Republic) ณ เมือง เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ในโบฮีเมีย
ซึ่งมีเขตเมืองเกาท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปในป 1992 เพราะอุดมไปดวย
สถาปตยกรรมและโบราณสถานมากมาย

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
  นาํทานเขาสูทีพ่กั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืระดบัเดยีวกัน

วันที่หก เชสกี้ คลุมลอฟ - คารโลวี วารี่ – ปราก
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองท่ีลอมรอบดวย
แม นํ้ า วั ลตาวา แห ง น้ี น้ั น มี เ สน ห ด ว ยการ เป น เ มือ งแห ง
ประวัติศาสตร ที่มีอดีตเปนท่ีต้ังชุมชนเกาแกและตกทอดใหเห็น
หลักฐานเปนอาคารหลายรอยหลังท่ีสรางกันมาต้ังแตชวงยุค
กลางแตยังคงอนุรักษเอาไวอยางดี ทําให เชสก้ี ครุมลอฟ เปน
เมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนเมืองมรดกโลกดานการวางผังเมืองจากยูเนสโกไปเม่ือป
1992 เขาชมและถายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov
Castle) ทีส่รางข้ึนเม่ือประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเปนสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจจุบันตกเปนสมบัติ
ของรฐับาลสาธารณรฐัเช็กเปนท่ีเรยีบรอย ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจุดชมวิวท่ีสวยมากจุดหนึ่งเลย จะได
เหน็สภาพเมืองเชสก้ี ครมุลอฟไดชัดเจนข้ึน ทั้งแมนํ้าวัลตาวาลอมคดเค้ียวเปนรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและ
ปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปดวยสีสมอิฐของหลังคาท่ัวเมืองน้ันงดงามอยางท่ีสุด

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เดินทางสูเมือง คารโลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแหงบอนํ้าพุ
รอน เพราะสามารถพบเหน็ไดมากในเมือง อุดมดวยแรธาตุช้ันดีและ
มีคุณภาพสูง ปจจบัุนคารโลวี วารีกลายเปนเมืองตากอากาศช่ือดัง
และเปนเมืองแหงสปาที่ใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก ท่ัวท้ังเมืองใน
คารโลวี วารียังคงมีสถาปตยกรรมตามอาคารตางๆ ท่ีสวยงามให
ไดชมกันไมตางจากในปราก รูปปนนักบุญ อนุสาวรียและอาคาร
เกาแกยังมีอยูทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกวางขวาง แต
บรเิวณท่ีดูสวยงามไดบรรยากาศดีๆ นําทานชมบอนํ้าพุรอนขนาด
ใหญท่ี Hot Spring Colonnade ซ่ึงสรางใหเปนบอนํ้าพุรอนในจุดท่ี
มีนํ้าพุผุดข้ึนจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ําท่ี
ขึ้นมาจากดินน้ีจะพุงขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ไดปริมาณมาก
ถึง 2,000 ลิตรตอนาที และเปนน้ําที่ชาวคารโลวี วารีใชในการรักษา
โรคมากวา 600 ปแลว แตก็จะมีอยูหลายบอแยกยอยออกไปถึง 12
บอ แตละบอก็จะใหสรรพคุณของน้ําแตกตางกัน เชน ชวยรักษาโรค
เก่ียวกับระบบการยอยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเก่ียวกับระบบ
ไหลเวียนเลือดในรางกาย และยังชวยลดอาการออนเพลียไรเรี่ยวแรงได และในบอนํ้าเหลาน้ีสามารถรองด่ืมกินได
โดยซ้ือแกวสําหรับตักชิมนํ้าจากบอนํ้าพุรอน ท่ีมีบริการจําหนายอยูท่ีดานหนาน่ันเอง และแกวเหลาน้ันสามารถเก็บ
เปนของที่ระลึกไดอีกดวย เพราะตกแตงดวยลวดลายอยางสวยงามเปนเอกลักษณที่ดูไปแลวคลายกาน้ํานั่นเอง
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จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ปราก (Prague) เมืองท่ีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงปราสาท ดินแดนแหงอารย
ธรรม และดินแดนแหงความงดงามของส่ิงปลูกสรางจากอดีต ปจจุบันปรากไดกลายเปนเสมือนหัวใจของยุโรป เปน
เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอีกแหงหนึ่งของยุโรปท่ีไมควรพลาดท่ีจะไปเยือนใหไดซักครั้ง เปนอีกหน่ึงความสุนทรียใน
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวอยางปฏิเสธไมได

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน

วันทีเ่จ็ด ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารลส – สนามบนิ
เชา        รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ีไม
วาใครมาก็ตองหลงรัก ถายภาพกับดานหนา ปราสาทปราก
(Prague Castle) เพ่ือชมส่ิงกอสรางท่ีเปนแลนดมารกสําคัญ
ของเมือง ปราสาทหลังน้ีสรางต้ังแตป 885 ใหญและอลังการ
มาก ปจจุ บันใชเปนสถานท่ีทํางานของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐ เ ช็กและเปน พิพิธ ภัณฑจัดแสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ถายรูปดานหนา มหาวหิารเซนตไวตสั (St.
Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกท่ีถือไดวาใหญท่ีสุดและสําคัญท่ีสุดของประเทศ
จุดเดนคือหอคอยหลักท่ีสูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู ท่ี
ดานหนาก็สูงถึง 82 เมตร นําทานชม สะพานชารลส (Charles
Bridge) อีกหน่ึงจุดหมายหลักท่ีพรากไมได สะพานแหงน้ีโดด
เดนดวยรูปปนนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเปน
ส่ิงกอสรางช้ินสําคัญท่ี ช้ีใหคนยุคปจจุบันเห็นไดถึงความ
รุงเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที ่4 และที่ใจกลางเมือง
ปรากเราจะไดเหน็ หอนาฬกิาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทําหนาท่ีบอกเวลาใหกับชาวเมืองทุกว่ีวัน
หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางข้ึนในป 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟายังมีรูปปน
นักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบ
ช่ัวโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปน 12 สาวกของพระเยซูคริสตท่ีพากันเดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
 ไดเวลาอันสมควรนําทกุทานเดนิทางสูสนามบนิ เดินทางกลบัประเทศไทย

15.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 140 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)

23.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง

วันทีแ่ปดดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภูมิ
03.00 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 384

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
12.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************
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อัตราคาบริการ

เดก็ (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวม
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกาํหนดให 30 กโิลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน)
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

วนัเดินทาง ราคา

พฤษภาคม
13 – 20 พ.ค. 62
20 – 27 พ.ค. 62 39,900

มถินุายน
4 – 11 มิ.ย. 62

25 ม.ิย. – 2 ก.ค. 62
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หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน

3.2 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรบัรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให
ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อ
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แสดงใหเหน็วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวนั**
7. กรณีท่ีบรษัิทของทานเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
รายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทานน
9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดนิทางไปกบับดิา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร  **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการย่ืนวีซาได

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพ่ิมเตมิใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ

ผูเ้ดนิทางต้องมาแสดงตวัและสแกนลายนวิมอื ณ ศูนยย์นืวซี่า ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................

ชอื-นามสกุล (เดมิ) .......................................................................................................................................

ทอียู.่...............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยา่ร้าง ¨ แยกกนัอยู่

เลขทพีาสปอร์ต................................................... วนัหมดอาย.ุ.....................................................................

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................

สถานททีาํงาน..............................................................................................................................................

ทอียูส่ถานททีาํงาน.......................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................

การเดนิทางในครงันีท่านออกค่าใขจ่้ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................

ชอืผูอ้อกค่าใชจ่้าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรอืไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนิวมอืแล้ว กรุณาถ่ายรปูหน้าวซ่ีาเพอืใหเ้จ้าหน้าทตีรวจสอบ **


