
              

 

    

 
ฮงัการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เชค็ 8 วนั 

บดูาเปสต ์บราติสลาวา ช้อปปิ� งปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ เวียนนา ลินซ ์ 
ฮลัลส์ตทัท ์ซาลซบ์รูก์ เชสกี� ครมุลอฟ คารโ์ลวี วารี ปราก  

 

 
 

พิเศษ เข้าชมพระราชวงัเชินบรนุน์ และล่องเรือชมแม่นํ�าดานูบ  
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
00.22 น.    พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ชั �น 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที�ทําการ
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วนัที>สอง ดไูบ  - บดูาเปสต ์– ล่องเรือ 
2@.@A น.        ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EKDEA  

        (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
2F.FA น.       แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
2E.A2 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK @@@ (บรกิารอาหาร

และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
@0.FA น.   เดนิทางถงึ สนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรกที�

เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮงัการีและเมืองชื�อดังอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมและการเมอืงของประเทศที�มอีายุมากว่ารอ้ยปีแล้ว นําท่านสู่ มหาวิหารแมทธิอสั (Matthias 
Church) มรดกโลกชิ6นสําคญัของบูดาเปสต์ โบสถ์ที�งดงามแต่จะเก่าแก่ด้วยอายุเกือบ 899 ปี มหาวหิาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิหลงันี6ในอดตีเคยใชเ้ป็นโบสถท์ี�สาํคญัยิ�ง เพราะใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพระราช
พธิเีถลงิราชสมบตัสิวมมงกุฎของกษตัรยิฮ์งัการหีลายพระองค ์มาถูกเปลี�ยนมอืเมื�อถูกยดึครองโดยชาวเตริก์
หรอืตุรกทีี�เปลี�ยนใหม้หาวหิารกลายเป็นมสัยดิในศาสนาอสิลามตามที�ชาวเตริก์นับถอื จนเมื�อชาวเตริก์ถูก
ขบัไล่ไปหมดแลว้มหาวหิารกไ็ดร้บัการบูรณะขึ6นใหม่ใหก้ลบัมาเป็นศาสนาสถานแห่งครสิต์ศาสนาเช่นเดมิ 
และที�ตดิกนันั 6นจะม ีป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและกาํแพงสขีาวที�ดเูหมอืนปราสาทใน
เทพนิยายแหง่นี6นั 6นไดถู้กสรา้งขึ6นในปี >?9@ โดยชาวประมงเชื6อสายฮงักาเรยีนที�อาศยัอยูใ่นแถบนี6 อดตีนั 6น
เป็นป้อมสาํหรบัสงัเกตการณ์ เฝ้าระวงัและป้องกนัภยั แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดชมววิที�สวยงามของแม่นํ6า
ดานูบไปแล้ว และได้รบัการยกย่องใหเ้ป็นจุดชมววิที�สวยที�สุดในบูดาเปสต์อกีดว้ย แวะชมและถ่ายรูปกบั
หนึ�งในสะพานที�สวยงามของเมอืงบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขึ6น
เหนือแมนํ่6าดานูบ และกเ็ป็นสะพานที�สวยงามน่าชมน่ามองไมว่่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื มคีวามยาวถงึ 
C8@ เมตร มรีูปสลกัสงิโตแทนการเฝ้าอารกัขาสะพานไว้ทั 6งสองฝั �งของสะพาน พิเศษ ล่องเรือชมแม่นํ�า
ดานูบแบบส่วนตวั โดยจะล่องไปตามแม่นํ6าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรอืนสถาปัตยกรรมรมิสองฝั �งแม่นํ6า 
เราจะไดเ้หน็ทั 6งววิสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรฐัสภาแห่งฮงัการี (Hungary Parliament) ที�
ไดช้ื�อว่าเป็นอาคารรฐัสภาที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั F ของโลก ทนัททีี�เหน็บอกไดเ้ลยว่านี�คอือาคารรฐัสภาที�
สวยที�สดุเทา่ที�เคยสมัผสัมา รปูแบบนั 6นโดดเดน่เพราะออกแบบสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธกิ และมี
จาํนวนหอ้งมากถงึ 899 หอ้งเลยทเีดยีว 

   
 

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



              

 

    

  นําท่านเข้าสู่ที>พกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที>สาม บดูาเปสต ์- บราติสลาวา– ปารน์ดอฟ เอาทเ์ลต็ – เวียนนา 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง บราติสลาวา (Bratislava) เมอืงหลวง
ของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แมจ้ะว่าเป็นเมอืงขนาด
เลก็ไม่เหมอืนเมอืงหลวงอื�นๆ ของยุโรป แต่กเ็ป็นเมอืงที�มาก
ด้ ว ยป ร ะวัติ ศ า สต ร์  เ พ ร า ะ เ คย เ ป็ น เ มือ งหลว งขอ ง 
ราชอาณาจกัรฮงัการ ี(Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 
– 1783 ทั 6งยงัหลากหลายดว้ยเชื6อชาตแิละวฒันธรรม เมอืงบ
ราตสิลาวาเคยไดเ้ป็นเมอืงที�รํ�ารวยที�สุดอนัดบั 3 ในกลุ่ม ยูโร
เปี6 ยน ยูเนียน อกีด้วย นําท่านเที�ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old 
Town) ศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตรข์องเมอืง เป็นย่านที�เป็น
ที�ตั 6งของอาคารโบราณที�สําคญัหลายแห่งของเมอืง มากมาย
ด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที�ล้วนสําคญัจนประเมินค่า
ไม่ได ้ชมย่าน จตัุรสักลาง (Main Square) จตุัรสัที�มชีื�อเสยีง
และเป็นที�รูจ้กักนัดขีองประเทศสโลวาเกยี เป็นจตุัรสัโล่งกวา้ง 
ลอ้มรอบดว้ยอาคารและมจุีดเดน่คอื นํ6าพโุรแลนด ์(Roland Fountain) ที�ตั 6งอยูก่ลางจตุัรสั เป็นแลนดม์ารก์ที�
สําคญัมากของเมอืงที�ถูกสรา้งขึ6นครั 6งแรกในปี 1572 เพื�อเป็นจุดบรกิารนํ6าสาธารณะสําหรบัประชาชนใน
เมอืง ก่อนจะมกีารสรา้งรูปปั6นของกษตัรยิแ์มกซมิเิลยีนในชุดอศัวนิพรอ้มเกราะเตม็ยศขึ6นเหนือนํ6าพุ เป็น
สญัลกัษณ์ของผูป้กป้อมเมอืงนั �นเอง อกีหนึ�งสิ�งก่อสรา้งในบรเิวณนี6ที�สาํคญัไมแ่พก้นักค็อื ศาลากลางเมือง
เก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที�สรา้งขึ6นในช่วงศตวรรษที� 14 ที�คงรกัษามาจนถงึปัจจุบนัที�กลางเป็น
อาคารศาลากลางเมอืงที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศสโลวาเกยี และเป็นอาคารที�สรา้งจากหนิที�อายุมากที�สุดที�ยงั
ยนืหยดัอยู่ได้ในเมอืงบราติสลาวา อาคารแห่งนี6ได้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการตั 6งแต่ศตวรรษที� 15-19 ปัจจุบนั
ภายในศาลาวา่การแหง่นี6ไดร้บัการบรูณะใหมใ่หเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์ราตสิลาวาใหน้กัท่องเที�ยวและผูท้ี�สนใจเขา้
เยี�ยมชมประวตัิศาสตร์ของเมือง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูที�ออกแบบอย่างเรียบหรูในสไตล์นีโอ
คลาสสคิ พระราชวงัพริเมท (Primate Palace) ที�สรา้งขึ6นในศตวรรษที� 18 สําหรบัเป็นที�พํานักของอารค์
บชิอป ปัจจุบนัเป็นสถานที�ทาํงานของนายกแหง่บราตสิลาวา พระราชวงัแหง่นี6ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ชม
ภายในได ้    
นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมอืงปารน์ดอรฟ์ (Parndorf) 
***อิสระอาหารกลางวนั เพื>อสะดวกแก่การช้อปปิ� งแบบเต็มที>*** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน 
ปาร์นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทขนาดใหญ่ที�เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ
จาํนวนมาก ภายในนั 6นมากพรอ้มดว้ยแบรนดช์ั 6นนําจากเกอืบทั �วโลกมาใหเ้ลอืกซื6อเลอืกชอ้ปกนั เช่น Gucci 
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย 



              

 

    

 เดนิทางสูเ่มอืง เวียนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ที�ช ั 6นชื�อในเรื�องความน่าอยูแ่ละน่าเที�ยว
ดว้ยการเป็นดนิแดนที�มากดว้ยคุณภาพของสภาพบ้านเมอืงและคุณภาพชวีติประชากร เวยีนนายงัเลอค่า
เปรยีบเสมอืนราชนีิแหง่ยุโรป สวยทุกมุมมอง ไมว่่าจะเป็นดว้ยทวิทศัน์ หรอืสถาปัตยกรรมแสนวจิติร ที�มาก
ดว้ยประวตัศิาสตรใ์นทุกๆ มุมเมอืงแล้ว ยงัเป็นเมอืงสวยในบรรยากาศโรแมนตกิเป็นใครกอ็ยากมาเที�ยว
เวยีนนากนัทั 6งนั 6น  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที>พกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที>สี>  เวียนนา – พระราชวงัเชินบรนุน์ – ลินซ ์ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น  พ ร ะ ร า ช วัง เ ชิ น บ รุ น น์  
(Schonbrunn Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่แสนงดงามที�
อยูคู่่เวยีนนามาตั 6งแต่ศตวรรษที� 18 พระราชวงัสเีหลอืงอ่อน
แห่งนี6เคยเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์ฮบัสบ์ูรก์ 
ตกแต่งอย่างประณีตสง่างามสมฐานนะพระราชวงัหลวง 
พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะชั 6นเยี�ยมจํานวนมาก พระราชวงั
สไตล์บาโรคแห่งนี6มจีํานวนหอ้งมากถึง 1,441 หอ้ง ที�ล้วน
แล้วแต่ใหญ่โตและอลงัการดว้ยการสถาปัตยกรรมภายในและศลิปะแสนประณีต ดว้ยความยิ�งใหญ่งดงาม 
และความสําคญัของพระราชวงัแห่งนี6 ทําใหไ้ดถู้กขึ6นทะเบยีนเป็นมรดกโลกชิ6นสําคญัไปในปี 1996 ทั 6งยงั
เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอนัดบัตน้ๆ ของเวยีนนาและประเทศออสเตรยีเลยทเีดยีว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านแวะชมและถ่ายภาพ บรเิวณ จตัุรสัมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa Platz) จตุัรสักลางเมอืงที�เป็น
ทั 6งแลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอดนิยมแห่งนี6นั 6น ยงัเป็นที�ตั 6งของ อนุสาวรีย์จกั รพรรดินีมาเรยี เทเรซ่า 
(Maria Theresa of Austria) สตรผีูม้ากความสามารถและครองสถานะการเป็นประมุขของประเทศ จากจุดนี6
ซา้ยขวาหน้าหลงัจะเป็นที�ตั 6งของพพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะ พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาที�รวมตวัอยา่งสตัวห์า
ยากหลากหลายชนิด และพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะยุคใหม่ จากนั 6นนําท่านชม โบสถ์สตีเฟนส์ (St. 
Stephen’s Cathedral) หนึ�งในแลนด์มาร์กของเวยีนนาที�สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
โบสถ์แห่งนี6สร้างขึ6นตั 6งแต่ปี 1137 และสร้างกันนาน 75 ปี 
รปูทรงตวัอาคารนั 6นสงูแหลมเป็นหอคอย 136.7 เมตร และสรา้ง
ขึ6นเพื�ออุทศิใหแ้ก่นักบุญสตีเฟนส์ และแมจ้ะเป็นโบสถ์โบราณ
อายุกว่า 600 ปี แต่กย็งัคงความสาํคญั ความยิ�งใหญ่ และความ
งดงามไม่เสื�อมคลายแมแ้ต่น้อย  นําท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู่
เมอืง ลินซ ์(Linz) เมอืงขนาดใหญ่ใกลช้ายแดนประเทศเชค็แหง่
นี6 เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศออสเตรยี เคยไดร้บัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงหลกัแหง่วฒันธรรมของยโุรปเมื�อปี 2009 



              

 

    

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที>พกั Park Inn by Radisson Linz หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที>ห้า ลินซ ์– ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์รูก์ – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ – เชสกี� ครมุลอฟ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงที�งดงามและ

มีเสน่ห์อย่างล้นเหลือด้วยทิวทัศน์โดยรอบที�รายล้อมด้วย
ทะเลสาบกวา้งและภเูขาสงูที�งดงามราวกบัภาพวาด พรอ้มดว้ย
อากาศบรสิุทธิ xและบรรยากาศดีๆ  แสนโรแมนติกแห่งนี6ได้ถูก
ขึ6นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์
ไปเมื�อปี 1997 พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรยี” ตวั
เมอืงนั 6นมอีายุเก่าแก่อายุกว่า {,999 ปี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
เกดิขึ6นมากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีที�ผา่นมา นกัท่องเที�ยวสามารถเที�ยวชมความสวยงามของเมอืงฮลัลช์
ตทัทไ์ดท้ั 6งเดนิเทา้ชมเมอืง ชมตลาด ชมโบสถป์ระจาํเมอืง นั �งเรอืชมทะเลสาบ แวะถ่ายรปูสวยๆ ที� เซน็ทรลั
มารเ์กต็สแควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงที�โดดเด่นดว้ยรูกปั6นโฮลี�ทรนิิตี6 เป็นเป็น
สถานที�จดังานเทศกาลต่างๆ ดว้ย ชม โบสถพ์าริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนี6มอีายุ
กวา่ 500 ปีแลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงที�พลาดไมไ่ด ้ 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาลซ์บูรก์ (Salzburg) เมอืงสวยแสนโรแมนตกิที�ครองตําแหน่งเมอืงใหญ่อนัดบั { 
ของออสเตรยีนั 6นเตม็ไปดว้ยความสวยงามและคลาสสกิ มากลน้ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ทั 6งหมดนี6ทํา
ให้ซาลซ์บูร์กได้รบัการขึ6นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี >??| นอกจากนี6ซาลซ์บูร์กยงัสวยงามด้วยแนว 
“แม่นํ6าซาลซแ์ซค” (Salzach River) สเีขยีวมรกตไหลผ่านซึ�งถอืเป็นแมนํ่6าสายหลกัของออสเตรยีที�ไหลผ่าน
ไปจนถงึเยอรมนี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเขา้ชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที�มโีด่ง
ดงัไปทั �วโลกนี6เป็นสวนเก่าแก่ที�ได้ถูกสร้างและจดัขึ6นมาตั 6งแต่ปี 
1690 สวยด้วยการบรรจงจดัและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างด ีทั 6ง
นํ6าพุ และรูปปั6น สง่างามสมกบัเป็นสวนแห่ง พระราชวงัมริาเบล 
(Mirabell Palace) จากนั 6นนําท่านสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
(Getreidegasse) ถนนยา่นการคา้สาํคญัของเมอืงที�เคยพลุกพล่าน
ไปดว้ยผูค้นที�ต่างกห็อบเอาสนิคา้ของตวัเองมาแลกเปลี�ยนซื6อขาย
กนั ถนนเสน้นี6ยงัเป็นที�ตั 6งของ บ้านเกิดโมสารท์ นักประพนัธ์ชื�อ
กอ้งโลกอกีดว้ย ปัจจุบนัย่านนี6กย็งัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นเช่นเดมิ 
เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปปิ6 งชื�อดงัที�ไม่ว่า
จะเป็นแบรนด์ไหนยี�ห้ออะไรก็สามารถหาซื6อได้จากถนนสายนี6 
เป็นอกีแหล่งขอ้ปปิ6งที�ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด ้ 



              

 

    

 เดนิทางต่อสู ่ประเทศเชค็ (Czech Republic) ณ เมอืง เชสกี� ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงเลก็ๆ ใน
โบฮเีมยี ซึ�งมเีขตเมอืงเก่าที�ได้รบัการขึ6นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปในปี 1992 เพราะ
อุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและโบราณสถานมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที>พกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที>หก เชสกี� คลมุลอฟ - คารโ์ลวี วารี> – ปราก 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที�ยวชมเมอืง เชสกี� ครมุลอฟ เมอืงที�ลอ้มรอบดว้ย
แม่นํ6 าวัลตาวาแห่งนี6นั 6นมีเสน่ห์ด้วยการเป็นเมืองแห่ง
ประวตัศิาสตร ์ที�มอีดตีเป็นที�ตั 6งชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้
เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายรอ้ยหลงัที�สร้างกนัมาตั 6งแต่
ช่วงยุคกลางแต่ยงัคงอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างด ีทําให ้เชสกี6 ครุ
มลอฟ เป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บั
การขึ6นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นการวางผงัเมอืงจาก
ยเูนสโกไ้ปเมื�อปี >??F เขา้ชมและถ่ายรปูกบั ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที�สรา้งขึ6นเมื�อ
ประมาณศตวรรษที� >C และก็เคยเป็นสมบตัิของขุนนางใน C ตระกูล ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัิของรฐับาล
สาธารณรฐัเชก็เป็นที�เรยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมววิที�สวยมากจุดหนึ�งเลย จะไดเ้หน็
สภาพเมอืงเชสกี6 ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึ6น ทั 6งแม่นํ6าวลัตาวาลอ้มคดเคี6ยวเป็นรูปตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคาร
และปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคาทั �วเมอืงนั 6นงดงามอยา่งที�สดุ    

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่เมอืง คารโ์ลวี วารี> (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อ
นํ6าพุรอ้น เพราะสามารถพบเหน็ได้มากในเมอืง อุดมด้วยแร่
ธาตุชั 6นดแีละมคีุณภาพสงู ปัจจุบนัคารโ์ลว ีวารกีลายเป็นเมอืง
ตากอากาศชื�อดังและเป็นเมืองแห่งสปาที� ใหญ่ที�สุดใน
สาธารณรัฐ เช็ก  ทั �ว ทั 6ง เ มือ ง ในคาร์ โ ล วี  ว า รียังค งมี
สถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ ที�สวยงามใหไ้ดช้มกนัไม่ต่าง
จากในปราก รปูปั6นนกับุญ อนุสาวรยีแ์ละอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่
ทุกมมุเมอืง ผงัเมอืงดสูวยงาม มถีนนกวา้งขวาง แต่บรเิวณที�ดู
สวยงามไดบ้รรยากาศดีๆ  นําท่านชมบ่อนํ6าพุรอ้นขนาดใหญ่ที� 
Hot Spring Colonnade ซึ�งสรา้งใหเ้ป็นบ่อนํ6าพุรอ้นในจุดที�มี
นํ6าพุผุดขึ6นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร 
นํ6าที�ขึ6นมาจากดนินี6จะพุ่งขึ6นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้
ปรมิาณมากถงึ 2,000 ลติรต่อนาท ีและเป็นนํ6าที�ชาวคารโ์ลว ี
วารใีชใ้นการรกัษาโรคมากว่า 600 ปีแลว้ แต่กจ็ะมอียู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถงึ 12 บ่อ แต่ละบ่อกจ็ะให้



              

 

    

สรรพคุณของนํ6าแตกต่างกนั เช่น ช่วยรกัษาโรคเกี�ยวกบัระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี�ยวกบั
ระบบไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงัช่วยลดอาการอ่อนเพลยีไรเ้รี�ยวแรงได ้และในบ่อนํ6าเหล่านี6สามารถ
รองดื�มกนิได ้โดยซื6อแกว้สาํหรบัตกัชมินํ6าจากบ่อนํ6าพรุอ้น ที�มบีรกิารจาํหน่ายอยูท่ี�ดา้นหน้านั �นเอง และแกว้
เหล่านั 6นสามารถเกบ็เป็นของที�ระลกึไดอ้กีดว้ย เพราะตกแต่งดว้ยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ที�ดู
ไปแลว้คลา้ยกานํ6านั �นเอง  
จากนั 6นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง ปราก (Prague) เมอืงที�ไดร้บัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งปราสาท ดนิแดน
แห่งอารยธรรม และดนิแดนแห่งความงดงามของสิ�งปลูกสรา้งจากอดตี ปัจจุบนัปรากไดก้ลายเป็นเสมอืน
หวัใจของยุโรป เป็นเมอืงท่องเที�ยวยอดนิยมอกีแห่งหนึ�งของยุโรปที�ไม่ควรพลาดที�จะไปเยอืนใหไ้ดซ้กัครั 6ง 
เป็นอกีหนึ�งความสนุทรยีใ์นการทอ่งเที�ยวของนกัทอ่งเที�ยวอยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ที>พกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที>เจด็ ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์– สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที�ยวชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมน
ติกที�ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า 
ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื�อชมสิ�งก่อสร้างที�
เป็นแลนดม์ารก์สาํคญัของเมอืง ปราสาทหลงันี6สรา้งตั 6งแต่
ปี 885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานที�ทาํงาน
ของประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็และเป็นพพิธิภณัฑ์
จดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า 
มหาวิหารเซนต์ไวตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิาร
ของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิที�ถอืไดว้่าใหญ่ที�สุด
และสาํคญัที�สุดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัที�สงูถงึ 
?|.@ เมตร และหอคอยคู่ที�ด้านหน้ากส็ูงถึง �F เมตร นํา
ท่ านชม สะพานชาร์ลส์  (Charles Bridge)  อีกหนึ� ง
จุดหมายหลกัที�พรากไม่ได ้สะพานแห่งนี6โดดเด่นดว้ยรูป
ปั6นนกับุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ�งก่อสรา้งชิ6นสาํคญัที�ชี6ใหค้นยุคปัจจุบนัเหน็ไดถ้งึความ
รุง่เรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดชิารล์สท์ี� { และที�ใจกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
(Town Hall Clock) ซึ�งคอยทาํหน้าที�บอกเวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวี�วนั หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึ6นใน
ปี >{>9 นอกจากเขม็นาฬกิาที�คอยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีูปปั6นนักบุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดงการ
โคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื�อเวลาเดนิมาครบชั �วโมงจะม ีเสยีงระฆงัดงักงัวาน
และรปูปั6น >F สาวกของพระเยซคูรสิตท์ี�พากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัชอ่งหน้าปัด    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 



              

 

    

@A.@A น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 1F2 แวะเปลี�ยนเครื�อง (บรกิารอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

0D.@A น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี�ยนเครื�อง 
วนัที>แปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.02 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EK 384  

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
12.@5 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิ xภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 10,000 บาท 

วนัเดินทาง ราคา 

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

 มิถนุายน 
4 – 11 ม.ิย. 62 

25 ม.ิย. – 2 ก.ค. |F 

กนัยายน C->9 />9->8 />8-F{ ก.ย. |F 

F2,z22.- 
ตลุาคม 

 

>-� ต.ค. |F 
 

�->@/ >9->8/ >@-FF />8-F{ /FF-F? ต.ค. |F F@,z22.- 

พฤศจิกายน 

 
>?-F| พ.ย. |F F2,z22.- 

 

{->>/>@-FF พ.ย. |F 

F� พ.ย.-@ ธ.ค. |F 
C9 พ.ย.-8 ธ.ค. |F 39,900.- 

ธนัวาคม 
 

{->> ธ.ค. 62 



              

 

    

 
อตัรานี�รวม 

✓ คา่ตั �วเครื�องบนิชั 6นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ที�พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที� และคา่ธรรมเนียมตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง F,999,999 / @99,999 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานี�ไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอยื�นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมทุกกรณ ี

✗ คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านั�น) 

✗ คา่นํ6าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ�งคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื�องดื�มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (>F ยโูร / ทา่น) 

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั 6นตํ�า 100 บาท / วนั / คน  
 
เงื>อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรุณาชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั 6งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ F9 วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ6นไป คนืมดัจาํทั 6งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ6นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื6องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั 6งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ั 6งหมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั 6งหมด 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ xยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ6นตามจรงิ 



              

 

    

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ xที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัร์นี6เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ xการใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xไมค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั 6งหมดไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 6งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ xยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ6นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ xที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัร์นี6เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ xการใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xไมค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั 6งหมดไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 6งหมด 
เอกสารที>ต้องใช้ในการยื>นวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่�ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัที�เดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่า่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซ่ีา 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ6ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านั 6นและมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใสเ่ครื�องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสาํคญัสว่นบุคคล  
   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 6น โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบับรษิทันี6 และช่วงเวลาที�ขอลางาน เพื�อเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนั 6นจะกลบัมาทาํงาน
ตามปกตหิลงัครบกาํหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  



              

 

    

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที�คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั 6น (ในกรณีที>ผู้อื>นเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเชื>อมโยงความสมัพนัธ์พร้อมยื>นเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลกั เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลบัสูภู่มลิําเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิที�ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีี�บรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทั 6งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของ
ทา่น โดยระบุรายชื�อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที�จดัการเดนิทางนี6ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีที>เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
9. กรณีที>เดก็อายตุ่�ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ>ง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ที�ทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัที>มายื>นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
19. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่กต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั 6ง หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั 6งนี6บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 



              

 

    

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ xในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื�องวซ่ีาของทา่นเนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื�นวซ่ีานั 6นผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มคา่วซ่ีาก่อนเทา่นั 6นถงึสามารถดาํเนินขั 6นตอนการยื�นวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ>มเติมใบละ A22 บาท ** 
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื>นวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ6วมอื ณ ศนูยย์ื�นวซ่ีา ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 
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