
 

 

รหัสทัวร FES1901397 
ทัวรฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK) 
 

มหาวิหารแมทธิอัส ป�อมชาวประมง ลองเรือชมแมน้ําดานูบ พระราชวังเชินบรุนน สวนมิราเบล 

ฮัลลสตัทท ปราสาทครุมลอฟ มหาวิหารเซนตไวตัส 

 
 



 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 
 
 
วันที่สอง ดูไบ  - บูดาเปสต – ลองเรือ 
01.15 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK385  
        (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

04.45 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
08.50 น. ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 

EK111 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
12.45 น.   เดินทางถึง สนามบินบูดาเปสต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออก

เดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี
และเมืองชื่อดังอีกแหงของยุโรป ศูนยกลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของ
ประเทศที่มีอายุมากวารอยปแลว นําทานสู มหาวิหารแมทธิอัส (Matthias 
Church) มรดกโลกชิน้สําคัญของบูดาเปสต โบสถที่งดงามแตจะเกาแกดวยอายุ
เกือบ 700 ป มหาวิหารสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิกหลังน้ีในอดีตเคยใชเปน
โบสถที่สําคัญยิ่ง เพราะใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติสวม
มงกุฎของกษัตริยฮังการีหลายพระองค มาถูกเปลี่ยนมือเมื่อถูกยึดครองโดยชาว
เติรกหรือตุรกีที่เปลี่ยนใหมหาวิหารกลายเปนมัสยิดในศาสนาอิสลามตามที่ชาว
เติรกนบัถือ จนเมื่อชาวเติรกถูกขับไลไปหมดแลวมหาวิหารก็ไดรบัการบูรณะขึ้น
ใหมใหกลับมาเปนศาสนาสถานแหงคริสตศาสนาเชนเดิม และท่ีติดกนัน้ันจะมี 
ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป�อมและกําแพงสีขาวที่ดูเหมือน
ปราสาทในเทพนิยายแหงน้ีน้ันไดถกูสรางขึ้นในป 1905 โดยชาวประมงเชื้อสายฮัง
กาเรียนที่อาศัยอยูในแถบน้ี อดีตน้ันเปนป�อมสําหรับสังเกตการณ เฝ�าระวังและ



 

 

ป�องกันภัย แตปจจุบันไดกลายเปนจุดชมวิวที่สวยงามของแมน้ําดานูบไปแลว และ
ไดรับการยกยองใหเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบูดาเปสตอีกดวย แวะชมและถายรูป
กับหน่ึงในสะพานที่สวยงามของเมืองบูดาเปสต สะพานเชน (Chain Bridge) 
สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขึ้นเหนือแมน้ําดานูบ และก็เปนสะพานที่สวยงามนาชม
นามองไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโต
แทนการเฝ�าอารักขาสะพานไวทั้งสองฝم�งของสะพาน พิเศษ ลองเรือชมแมน้ําดานูบ
แบบสวนตัว โดยจะลองไปตามแมน้ําสายใหญ ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรม
ริมสองฝم�งแมน้ํา เราจะไดเห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคาร
รัฐสภาแหงฮังการ ี(Hungary Parliament) ที่ไดชื่อวาเปนอาคารรัฐสภาที่ใหญ
ที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกไดเลยวาน่ีคืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุด
เทาท่ีเคยสัมผัสมา รูปแบบน้ันโดดเดนเพราะออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรม
แบบนีโอโกธิก และมีจํานวนหองมากถึง 700 หองเลยทีเดียว 

   
 
        เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สาม บูดาเปสต – บราติสลาวา - ปารนดอฟ เอาทเล็ต - เวียนนา - พระราชวังเชินบ

รุนน 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสูเมือง บราติสลาวา (Bratislava) 
เมืองหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) 
แมจะวาเปนเมืองขนาดเล็กไมเหมือนเมืองหลวง
อ่ืนๆ ของยุโรป แตก็เปนเมืองที่มากดวย
ประวตัิศาสตร เพราะเคยเปนเมืองหลวงของ 
ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of Hungary) 
ในชวงป 1536 – 1783 ทั้งยังหลากหลายดวย
เช้ือชาติและวัฒนธรรม เมืองบราติสลาวาเคยได
เปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดอันดับ 3 ในกลุม ยูโรเปم�ยน 
ยูเนียน อีกดวย นําทานเที่ยวชม ยานเมืองเกา 
(Old Town) ศูนยกลางดานประวัติศาสตรของ
เมือง เปนยานที่เปนที่ตั้งของอาคารโบราณท่ีสําคัญหลายแหงของเมือง มากมาย
ดวยโบสถ ปราสาท และอาคารที่ลวนสําคัญจนประเมินคาไมได ชมยาน จัตุรัส
กลาง (Main Square) จัตุรัสท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันดีของประเทศสโลวา
เกีย เปนจัตุรัสโลงกวาง ลอมรอบดวยอาคารและมีจุดเดนคือ น้ําพุโรแลนด 
(Roland Fountain) ท่ีตั้งอยูกลางจัตุรัส เปนแลนดมารกที่สําคัญมากของเมืองที่
ถูกสรางขึ้นคร้ังแรกในป 1572 เพ่ือเปนจุดบริการน้ําสาธารณะสําหรับประชาชนใน
เมือง กอนจะมีการสรางรูปปم�นของกษตัริยแมกซิมิเลียนในชุดอัศวินพรอมเกราะ
เต็มยศขึ้นเหนือน้ําพุ     เปนสัญลักษณของผูปกป�อมเมืองน่ันเอง อีกหน่ึง
สิ่งกอสรางในบริเวณน้ีที่สําคัญไมแพกันก็คือ ศาลากลางเมืองเกา (Old Town 
Hall) อาคารโบราณท่ีสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 ที่คงรักษามาจนถึงปจจบุันที่
กลางเปนอาคารศาลากลางเมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศสโลวาเกีย และเปน
อาคารที่สรางจากหินที่อายุมากที่สุดที่ยังยืนหยัดอยูไดในเมืองบราติสลาวา อาคาร
แหงน้ีไดถูกใชเปนศาลาวาการตั้งแตศตวรรษที่ 15-19 ปจจุบันภายในศาลาวาการ
แหงน้ีไดรับการบรูณะใหมใหเปนพิพิธภัณฑบราติสลาวาใหนักทองเที่ยวและผูที่
สนใจเขาเยี่ยมชมประวัติศาสตรของเมือง ไมไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูท่ีออก
แบบอยางเรียบหรูในสไตลนีโอคลาสสิค พระราชวังพริเมท (Primate Palace) 
ที่สรางขึ้นในศตวรรษที ่18 สําหรับเปนที่พํานักของอารคบิชอป ปจจบุันเปน



 

 

สถานที่ทํางานของนายกแหงบราติสลาวา พระราชวังแหงน้ีไดเปดใหนักทองเที่ยว
เขาชมภายในได     
นําทานเดินทางสู ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปารนดอรฟ (Parndorf) 
***อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการชอปปم�งแบบเต็มท่ี*** ณ เอาทเลทแมค
อาเธอร เกลน ปารนดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาทเลทขนาด
ใหญที่เนนแบรนดเนมในราคาสุดพิเศษจํานวนมาก ภายในน้ันมากพรอมดวยแบ
รนดชัน้นําจากเกือบทั่วโลกมาใหเลือกซื้อเลือกชอปกัน เชน Gucci Burberry, 
Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีก
มากมาย 

  อิสระใหทานไดชอปปم�งแบบเต็มอ่ิม ณ คารเนอร
สตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายน้ีสืบประวตัิ
มาตั้งแตยุคโรมัน ปจจบุันเปลี่ยนสภาพเปนถนนคน
เดิน ปูดวยแนวหิน   และขนาบขางดวยอาคารรานคา
ทั้งเกาและใหมสลับกันไป บรรยากาศของผูคน ราน
รวงริมทาง และอุณหภูมิเย็นสบาย กระตุนตอมชอป
ปم�งของเราใหเดินเขา   ออกรานสวยอยางไมเหน็ดเหน่ือยเลยสักนิด ทั้งรานขนม 
รานขายงานประดิษฐ และรานขายเครื่องแกวอ่ืนๆอีกมากมายนําทานเขาชมภายใน 
พระราชวังเชินบรนุน (Schonbrunn Palace) พระราชวังขนาดใหญแสนงดงาม
ที่อยูคูเวียนนามาต้ังแตศตวรรษที่ 18 พระราชวังสีเหลืองออนแหงน้ีเคยเปนที่
ประทับของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตกแตงอยางประณีตสงางามสมฐานนะ
พระราชวังหลวง พรอมตกแตงดวยศิลปะชัน้เยี่ยมจํานวนมาก พระราชวังสไตลบา
โรคแหงน้ีมีจํานวนหองมากถึง 1,441 หอง ท่ีลวนแลวแตใหญโตและอลังการดวย
การสถาปตยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ดวยความยิ่งใหญงดงาม และ
ความสําคัญของพระราชวังแหงน้ี ทําใหไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกชิ้นสําคัญไป
ในป 1996 ทัง้ยังเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆ ของเวียนนาและประเทศ
ออสเตรียเลยทีเดียว นําทานแวะถายภาพ บริเวณ จัตุรัสมาเรีย เทเรซา (Maria 



 

 

Theresa Platz) จัตุรัสกลางเมืองที่เปนทั้งแลนดมารกและจุดนัดพบยอดนิยม
แหงน้ีนั้น ยังเปนที่ต้ังของ อนุสาวรียจัก รพรรดินีมาเรีย เทเรซา (Maria 
Theresa of Austria) สตรีผูมากความสามารถและครองสถานะการเปนประมุข
ของประเทศ จากจุดน้ีซายขวาหนาหลังจะเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะ 
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาที่รวมตัวอยางสัตวหายากหลากหลายชนิด และ
พิพิธภัณฑแสดงงานศลิปะยุคใหม จากนั้นนําทานชม โบสถสตีเฟนส (St. 
Stephen’s Cathedral) หน่ึงในแลนดมารกของเวียนนาที่สวยงามโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิก โบสถแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแตป 1137 และสรางกันนาน 75 
ป รูปทรงตัวอาคารนั้นสูงแหลมเปนหอคอย 136.7 เมตร และสรางขึ้นเพ่ืออุทิศ
ใหแกนักบุญสตเีฟนส และแมจะเปนโบสถโบราณอายุกวา 600 ป แตก็ยังคง

ความสําคัญ ความยิ่งใหญ และความงดงาม
ไมเส่ือมคลายแมแตนอย  นําทานเดินทาง
โดยรถโคชสูเมือง ลินซ (Linz) เมืองขนาด
ใหญใกลชายแดนประเทศเช็คแหงน้ี เปน
เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย 
เคยไดรับการยกยองใหเปนเมืองหลักแหง
วัฒนธรรมของยุโรปเม่ือป 2009 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่สี ่ ซาลซบูรก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ – ฮัลลสตัทท - เชสกี้ ครุ
มลอฟ 

 นําทานเขาชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวน
สวยที่มีโดงดังไปทั่วโล กนี้เปนสวนเกา แกที่ไดถูกสราง
และจัดขึ้นมาตั้งแตป 1690 สวยดวยการบรรจงจัดและ
ตกแตงสไตลบาโรคอยางด ีทั้งน้ําพุ และรูปปم�น สงางาม
สมกับเปนสวนแหง พระราชวังมิราเบล (Mirabell 
Palace) จากนั้นนําทานสู ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ 



 

 

(Getreidegasse) ถนนยานการคาสําคัญของเมืองที่เคยพลุกพลานไปดวยผูคน
ที่ตางก็หอบเอาสินคาของตัวเองมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ถนนเสนน้ียังเปนที่ตั้ง
ของ บานเกิดโมสารท นักประพันธชื่อกองโลกอีกดวย ปจจบุันยานน้ีก็ยังพลุกพลาน
ไปดวยผูคนเชนเดิม เพราะถนนเกไทรยเดอกาสเซอเปนถนนสายชอปปم�งชื่อดังที่ไม
วาจะเปนแบรนดไหนยีห่ออะไรก็สามารถหาซ้ือไดจากถนนสายน้ี เปนอีกแหลงขอ
ปปم�งที่ขาชอปพลาดไมได  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) เมือง
ที่งดงามและมีเสนหอยางลนเหลือดวยทิวทัศน
โดยรอบที่รายลอมดวยทะเลสาบกวางและภูเขาสูงที่
งดงามราวกบัภาพวาด พรอมดวยอากาศบริสุทธิ์
และบรรยากาศดีๆ แสนโรแมนติกแหงน้ีไดถกูขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ประวตัิศาสตรไปเม่ือป 1997 พรอมดวยฉายาวา “ไขมุกแหงออสเตรีย” ตัวเมือง
น้ันมีอายุเกาแกอายุกวา 4,000 ป มีความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นมากในชวง
ประมาณเกือบพันปที่ผานมา นักทองเท่ียวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมือง
ฮัลลชตัททไดทั้งเดินเทาชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถประจําเมือง น่ังเรือชม
ทะเลสาบ แวะถายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลมารเก็ตสแควร (Central Square 
Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูกปم�นโฮลี่ทรินิตี้ เปนเปนสถานที่จัด
งานเทศกาลตางๆ ดวย ชม โบสถพาริช (Parish Church) โบสถสวยริม
ทะเลสาบแหงน้ีมีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองที่พลาดไมได  
เดินทางไปตอท่ี เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ท่ีถูกลอม
ดวยแมนาวัลตาวาโดยมีอดีตเปนที่ต้ังชุมชนเกาแกตกทอดใหเห็นหลักฐานเปน
อาคารหลายรอยหลังที่สรางกันมาตั้งแตชวงยคุกลาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ
ระดับเดียวกัน  
 



 

 

วันที่หา           เชสกี้ คลุมลอฟ - คารโลวี วาร่ี – ปราก 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเที่ยวชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ลอมรอบดวยแมน้ําวัลตาวาแหงน้ีน้ัน
มีเสนหดวยการเปนเมืองแหงประวัติศาสตร ท่ีมีอดีตเปนที่ต้ังชุมชนเกาแกและตก
ทอดใหเห็นหลักฐานเปนอาคารหลายรอยหลังที่สรางกันมาตั้งแตชวงยุคกลางแต
ยังคงอนุรกัษเอาไวอยางดี ทําให เชสกี้ ครุมลอฟ เปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตรและไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกดานการวางผังเมืองจาก
ยูเนสโกไปเมื่อป 1992 เขาชมและถายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov Castle) ที่สรางขึ้นเม่ือประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเปนสมบัติ
ของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจจุบันตกเปนสมบตัิของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเปนที่
เรียบรอย ดานบนยอดหอคอยปราสาทเปนจุดชมวิวที่สวยมากจุดหน่ึงเลย จะได
เห็นสภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟไดชัดเจนขึ้น ทั้งแมน้ําวัลตาวาลอมคดเค้ียวเปนรปู
ตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปดวยสี
สมอิฐของหลังคาท่ัวเมืองน้ันงดงามอยางที่สุด    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสูเมือง คารโลวี วาร่ี (Karlovy Vary) 
เมืองแหงบอน้ําพุรอน เพราะสามารถพบเห็นได
มากในเมือง อุดมดวยแรธาตุชั้นดีและมีคุณภาพสูง 
ปจจุบันคารโลวี วารีกลายเปนเมืองตากอากาศชื่อ
ดังและเปนเมืองแหงสปาท่ีใหญที่สุดในสาธารณรัฐ
เช็ก ท่ัวทั้งเมืองในคารโลวี วารียังคงมี
สถาปตยกรรมตามอาคารตางๆ ที่สวยงามใหได
ชมกันไมตางจากในปราก รูปปم�นนักบญุ อนุสาวรีย
และอาคารเกาแกยังมีอยูทุกมุมเมือง ผังเมืองดู
สวยงาม มีถนนกวางขวาง แตบริเวณที่ดูสวยงาม
ไดบรรยากาศดีๆ นําทานชมบอน้ําพุรอนขนาด
ใหญที่ Hot Spring Colonnade ซึ่งสรางใหเปนบอน้ําพุรอนในจุดที่มีน้ําพุผุด
ขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ําที่ขึ้นมาจากดินน้ีจะพุงขึ้น



 

 

ไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ไดปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรตอนาที และเปนนํ้าที่
ชาวคารโลวี วารีใชในการรกัษาโรคมากวา 600 ปแลว แตก็จะมีอยูหลายบอแยก
ยอยออกไปถึง 12 บอ แตละบอก็จะใหสรรพคุณของน้ําแตกตางกนั เชน ชวยรักษา
โรคเกี่ยวกับระบบการยอยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกบัระบบไหลเวียนเลือด
ในรางกาย และยังชวยลดอาการออนเพลียไรเรี่ยวแรงได และในบอน้ําเหลาน้ี
สามารถรองด่ืมกินได โดยซื้อแกวสําหรับตักชมิน้ําจากบอน้ําพุรอน ที่มีบริการ
จําหนายอยูท่ีดานหนาน่ันเอง และแกวเหลาน้ันสามารถเก็บเปนของที่ระลึกไดอีก
ดวย เพราะตกแตงดวยลวดลายอยางสวยงามเปนเอกลักษณที่ดูไปแลวคลายกาน้ํา
น่ันเอง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ปราก (Prague) เมืองที่ไดรับสมญานามวา 
ดินแดนแหงปราสาท ดินแดนแหงอารยธรรม และดินแดนแหงความงดงามของสิ่ง
ปลูกสรางจากอดตี ปจจุบันปรากไดกลายเปนเสมือนหัวใจของยุโรป เปนเมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหน่ึงของยุโรปที่ไมควรพลาดที่จะไปเยือนใหไดซักครัง้ 
เปนอีกหน่ึงความสุนทรียในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอยางปฏิเสธไมได 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก ปราก– สะพานชารลส –หอนาฬิกาดาราศาสตร – ชอปปم�ง Palladium - จัตุรัส 
Wenceslas 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมือง
แสนโรแมนติกที่ไมวาใครมาก็ตองหลงรกั 
ถายภาพบริเวณ จัตุรัสเมืองเกา    ( Old 
Tow Square ) จัตุรัสศูนยกลางท่ีสําคัญของ
กรุงปราก ท่ีเคยเปนตลาดคาขายตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 12 มีตึกรามบานเรือนลอมรอบ
จตุรัสท่ีสวยงามและไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางด ีดื่มด่ํากับบรรยากาศของยุโรปในยคุ
โบราณขณะเดินออกจากรานคาสีสันสดใสไป



 

 

ยังรานอาหารรอบๆ จัตุรัส จัตุรัสกลางเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยชวีิตชีวา คุณจะพบ
นักแสดงเร ศิลปน และไกดนําเท่ียวได นําทานชม สะพานชารลส (Charles 
Bridge) อีกหน่ึงจุดหมายหลักที่พรากไมได สะพานแหงนี้โดดเดนดวยรูปปم�น
นักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเปนสิ่งกอสรางชิ้นสําคัญที่ชี้ใหคนยุค
ปจจุบันเห็นไดถงึความรุงเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที่ 4 และท่ีใจกลาง
เมืองปรากเราจะไดเห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร  ซึ่งคอยทําหนาที่บอกเวลาใหกับ
ชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางขึ้นในป 1410 นอกจากเข็ม
นาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟ�ายังมีรูปปم�นนักบญุ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง
การโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน เม่ือเวลาเดินมาครบ
ชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปم�น 12 สาวกของพระเยซูคริสตที่พากัน
เดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ใหทานไดเต็มอ่ิมกับการช็อบปم�งที่ Palladium เปนหางสรรพสินคาท่ีตั้งอยูใจกลาง
เมืองปรากในสาธารณรัฐเช็ก หางสรรพสินคาน้ีมีรานคา 170 รานคาและ
รานอาหาร 30 รานโดยมีพ้ืนที่คาปลีก 39,000 ตารางเมตร นอกจากน้ียังมีพื้นท่ี
สํานักงานในอาคารอีก 19,500 ตารางเมตร เปนหน่ึงในศูนยการคาที่ใหญที่สุดใน
สาธารณรฐัเช็ก   
อิสระกับการชอปปم�งและถายรูปเบริเวณ จัตุรสั 
Wenceslas (Václavské Náměstí) ตั้งอยูใจ
กลางยาน New Town ในกรุงปราก มีความยาว
ทั้งสิ้น 2,460 ฟุต (750 เมตร) เยือนแหลงรวมตัว
ของคนในทองถิ่นและเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกสมัยใหมไดที่น่ี จัตุรัสแหงน้ียังเปนจุดเริ่มตนของถนนสายชอปปم�งในกรุง
ปราก ในขณะท่ีตอนกลางคืน บริเวณน้ีจะกลายเปนหน่ึงในยานที่พลุกพลานและมี
ชีวิตชีวาท่ีสุดของเมือง ชื่นชมสถาปตยกรรมสไตลอารตนูโวสองฝم�งถนนขณะเดินดู
สินคาในรานคาปลีกทีด่ีที่สุดในกรุงปราก ดื่มด่ําไปกบัประวัตศิาสตรของประเทศ
เช็กที่ National Museum เหนือจัตุรัส หนาพิพิธภัณฑมีรูปปم�นของ St. 
Wenceslas ซึ่งไดรับฉายาวา "กษัตริย    ผูทรงคุณธรรม" ในเพลงสรรเสริญ



 

 

ประจําเทศกาลคริสตมาสที่นิยมนํามาขับรองกัน  ไมเพียงเปนแหลงชอปปم�งและ
สถานบันเทิงยามค่ําคืนเทาน้ัน แตยังมีประวัตศิาสตรอันยาวนานในฐานะจุดรวมพล
และเฉลิมฉลองของชาวเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่เจ็ด ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม 
นําทานเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมือง
แสนโรแมนติกที่ไมวาใครมาก็ตองหลงรกั 
ถายภาพกับดานหนา ปราสาทปราก 
(Prague Castle) เพื่อชมส่ิงกอสรางที่เปน
แลนดมารกสําคัญของเมือง ปราสาทหลังน้ีสรางตั้งแตป 885 ใหญและอลังการ
มาก ปจจุบันใชเปนสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเปน
พิพิธภัณฑจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนต
ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่
ถือไดวาใหญที่สุดและสําคัญที่สุดของประเทศ จุดเดนคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 
เมตร และหอคอยคูที่ดานหนาก็สูงถึง 82 เมตร นําทานชม สะพานชารลส 
(Charles Bridge) อีกหน่ึงจุดหมายหลักที่พรากไมได สะพานแหงน้ีโดดเดนดวย
รูปปم�นนักบญุเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเปนสิ่งกอสรางชิ้นสําคัญที่ชี้ให
คนยุคปจจุบันเห็นไดถงึความรุงเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชารลสที่ 4 และที่ใจ
กลางเมืองปรากเราจะไดเห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซึ่ง
คอยทําหนาที่บอกเวลาใหกับชาวเมืองทกุวี่วนั หอนาฬิกาดาราศาสตรถกูสรางขึ้น
ในป 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาท่ีคอยบอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟ�ายังมีรูปปم�นนักบุญ 
ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดงเดือนปจจุบัน 
เม่ือเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดงักังวานและรูปปم�น 12 สาวกของพระ
เยซูคริสตที่พากันเดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด    



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.00 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK384  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
12.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

****************************************** 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคา 

มิถุนายน 4 – 11 มิ.ย. 62 
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62 39,900.- 

กันยายน 3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62 
40,900.- 

ตุลาคม 

 
1-8 ต.ค. 62 
 
8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 
/22-29 ต.ค. 62 

41,900.- 

พฤศจิกายน 
19-26 พ.ย. 62 40,900.- 
 
4-11/15-22 พ.ย. 62 39,900.- 



 

 

 
 
 
 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทศันาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกนัภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
 
 

28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62 

ธันวาคม 4-11 ธ.ค. 62 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรณุาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/
ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉาก
หลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) 

 
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 



 

 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ

ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษา
อังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  
Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่
ผูอ่ืนเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทางท้ังหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  



 

 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวี
ซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 



 

 

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
..........................................................................................................................................................
...... 
เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมือถือ
........................................................................ 
E-
Mail.................................................................................................................................................
.......... 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขที่พาสปอรต................................................... วันหมดอายุ
...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ
................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ชื่อผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ 
.................... 
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  



 

 

ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
 

 


