อาหารซีฟู้ดตลอดเทีย่ วบิน
นํา้ หนักกระเป๋ า 23 กก. ได้ คนละ 2 ใบใหญ่

เทีย่ วชมเมือง HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

เดินทางวันที่ 4-12/18-26 ก.ค / 1-9/15-23 ส.ค/ 29 ส.ค-6 ก.ย 58
12-20 / 23 ก.ย-1 ต.ค 58
วันทีห่ นึ่ง ท่ าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 แถว Q
เคาน์ เตอร์ สายการบิน EGYPT AIR (MS) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋ าเดินทางบริ เวณเคาน์เตอร์
00.50 น.
ออกเดินทางบินตรงสู่ มิวนิค โดยเทีย่ วบินที่ MS961 / MS787 แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินไคโร
วันทีส่ อง กรุ งมิวนิก(เยอรมัน)
14.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นํา
ท่านเดินทางสู่จตั ุรัสมาเรี ยนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่

คํา่
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์
เฟาเอิน้ เคอเช่ ซึ่งเป็ นโบสถ์ประจําเมืองของมิวนิค และเป็ นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานา
ชนิดโดยรอบจัตุรัส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ ทพี่ กั park inn by redison hotel หรือเทียบเท่ า
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์ บูร์ก (ออสเตรีย)– ฮอสตัท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนัง่ รถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก และบริ เวณปราสาท ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งตั้งอยูท่ างทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมือง
ซาลบูร์ก นําท่านถ่ายรู ป สวนมิราแบล ซึ่งเป็ นสวนสวยประจําเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของ
ภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่ องเดอะซาวด์ออฟมิวสิ ค ” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้
มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นําท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสี ยงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่ง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ ซาลซัค ( Salzach) และมีอาณา
เขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม
สาท นําท่านข้ามแม่น้ าํ ซาลส์ซคั สู่ ย่ านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก
ที่ต้ งั โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนําท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้ว
อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน
หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์กที่ต้ งั อยูต่ รงจัตุรัส
กลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่ง
เป็ นส่ วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท ( Hallstatt) (ระยะทาง 71
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4 ,000 ปี
ช่วงที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนําท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่
ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่
ระดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของ
เก่า ดอกไม้หลากสี สนั สวยงามปลายสุ ดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ น

ลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้
พักผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง อย่างเต็มอิ่ม นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซังคท์ โวล์ฟกัง
(St.Wolfgang) เป็ นเมืองรีสอร์ ทเพือ่ สุ ขภาพของประเทศออสเตรีย
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้ าสู่ ทพี่ กั Scalaria Hotel หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

ซังคท์ โวล์ ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ( Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้
อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนําท่าน ถ่ ายรูปกับ ปราสาทครุ มลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่กย็ งั คงความงดงามของปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาในคุง้
นํ้าวัลตาวา นําท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล
Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรี ย สุ ดท้ายเมืองก็กลับมาอยูใ่ นการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ มลอฟก็เจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ จากการที่อยูใ่ นเส้นทางการ
ค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้ าสู่ ทพี่ กั OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีห่ ้ า คาร์ โลวี วารี่ – ปราก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมือง คาร์ โลวี วารี่ ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ วัลตาว้า เป็ นเมืองที่
สวยงามเต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่ องราวของนํ้าแร่ ร้อน หรื อที่รู้จกั ในนาม “เมืองนํ้าแร่ ”
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย
นําท่านชมเมือง ที่อยูใ่ นหุ บเขาสองฝั่งแม่น้ าํ เทปรา ดินแดนแห่ งนี้เป็ นที่คน้ พบแหล่งนํ้าแร่ ร้อน
ธรรมชาติ และมีบ่อนํ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนํ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมนํ้าแร่ ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาํ จาก

พอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุ ขภาพ และยังมี
สถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และ
โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรื อหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็ นของที่ระลึก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
บ่าย
จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแห่
สาธารณรัฐเชก ที่ยงั คงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
ในยุคศตวรรษที่ 18 เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นยุคทองของกรุ งปราก เหมือนกับได้ยอ้ นเวลากลับไปสู่
สมัย 200 ปี ก่อน เป็ นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุงปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่ งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่ ง
ปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วย
เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆมากมาย
จากนั้นนําท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์ วติ ัส วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้าง
ด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี สแตนกลาสอย่างสวยงาม
นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่
สําคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนํา
ผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ นําท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่งโบฮีเมีย
คริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนําไปเป็ น
เครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม และทานจะได้พบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตวั ตุก๊ ตาโบราณ
ออกมาแสดงในทุกชัว่ โมง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL CROWN PLAZA PRAGUE หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ก ปราก
เช้ า
เทีย่ ง

– ปราสาทแห่ งกรุงปราก – เวียนนา(ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรี ย ที่ผสมผสานประเพณี ของราชวงศ์ต้ งั แต่ยคุ อดีตให้เข้ากับ
สิ่ งก่อสร้างโมเดิร์นอันน่าตื่นตาตื่นใจได้อย่างลงตัว เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ

ที่มีอยูท่ ว่ั เมือง เวียนนายังเป็ นเมืองใหญ่ที่มีพ้ืนที่สีเขียวมากมาย แม้กระทัง่ ใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยาก
ในเมืองใหญ่อื่นๆของโลก
จากนั้นนําท่านชมความงามของอาคารสําคัญๆ รอบถนนวงแหวนหรื อริ งสตราสเซ่ อาทิ อาคาร
รัฐสภา โรงละครโอเปร่ า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ และนําท่านถ่ายรู ปกับ
พระราชวังเบลเวเดียร์ พระราชวังที่ต้ งั อยูบ่ นลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็ อกในปี ค.ศ. 17151723 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ถูกออกแบบให้สร้างเป็ นสองส่ วน
คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere
นําท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช๊อปปิ้ ง และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่ นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบ
โกธิค หรื อท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแล็ต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรื อ
จะซื้อเป็ นของฝาก และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่ น เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก
ตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 13 กล่าวขวัญกันว่าเป็ นโบสถ์สไลต์กอทิกที่เป็ นที่สวยที่สุด ถือเป็ นสถานที่
โด่งดังคู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย และที่นี่ยงั เป็ นที่โมสาร์ทเข้าพิธีแต่งงาน
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่ า
วันทีเ่ จ็ด พระราชวังเชรินบรุ นน์ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

เทีย่ ง

parndorf outlet – บูดาเปสต์ – ล่ องแม่ นํา้ ดานู้บ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเข้ าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุ นน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่ งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่
มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รู ปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรื อ ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ต่างๆ
ประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
นําท่ านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมยีห่ ้ อต่ างๆ
อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ มีเวลาช้ อปปิ้ งให้ มากขึน้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
45 นาที) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรรุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนาน
นามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าํ ดานูบ้ ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสอง
ฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ้ หรื อที่ชาวฮังกาเรี ยนเรี ยกขานว่า ”ดูนา” แม่น้ าํ สายสําคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมือง
บูดาเปสต์ แบ่งเป็ นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และ
ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ
จากนั้นนําท่าน ล่ องแม่ นํา้ ดานู้บ แม่น้ าํ ดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของ
อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ
มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายนํ้าแห่ งหนึ่งของโลก

คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST หรือเทียบเท่ า
วันทีแ่ ปด บูดาเปสต์ – สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านชม ฮีโร่ สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่งเป็ นอนุเสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ครบรอบ 1 ,000 ปี แห่ งชัยชนะของฮังกาเรี ยน เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรี ยเ์ ป็ นที่ต้ งั
ของรู ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็ นที่ต้ งั ของรู ป
หล่อผูน้ าํ ของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ข้ ึนเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนําท่าน
ชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริ มฝั่งแม่น้ าํ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน สร้างขึ้นไว้เพื่อรําลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู ้
เสี ยสละชีพจากการรุ กรานของมองโกล บนป้ อมแห่ งนี้ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวย
ที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ าํ ดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคาร
รัฐสภาฮังการี ริมแม่น้ าํ ดานูบที่งดงามตรึ งตาตรึ งใจจากนั้นนําท่านชม โบสถ์ แมทธิอสั Matthias
Churchซึ่งโบสถ์น้ ีเคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อ
กษัตริ ยแ์ มทธิอสั ซึ่งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่า
เป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่ง
โบสถ์น้ ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรี ยบร้อยแล้ว
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
15.40 น. เหิ รฟ้ ากลับสู่
ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS752 / MS960 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินไคโร)

วันทีเ่ ก้า ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
13.50 น. เดินทางถึง

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่ าใช้ จ่าย
วันที่เดินทาง
4-12, 18-26 ก.ค.
1-9, 15-23, 29 ส.ค-6 ก.ย
12-20 , 23 ก.ย-1 ต.ค
14-22 ,25 พ.ย-3 ธ.ค
3-11, 20-28 , 21-29 ต.ค
2-10 , 23-31 , 26 ธ.ค-3 ม.ค

ผู้ใหญ่

เด็กตํ่ากว่ า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

66,900
66,900
66,900
66,900
71,900
71,900

65,900
65,900
65,900
65,900
70,900
70,900

เด็กตํ่ากว่ า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
63,900
63,900
63,900
63,900
68,900
68,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนํา้ มัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่ าวีซ่า **

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
9. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
,บริ การพิเศษต่างๆ
4. ทิปหัวหน้ าทัวร์ ประมาณ 25 ยูโร/ท่ าน/ทริป

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน

•
•
•
•
•
•
•

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท
กรณี วีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าจํานวน
ทั้งสิ น 4,500 บาท
ส่ วนที่เหลือชําระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชาํ ระไปแล้ว
จํานวนมาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
กรณี จองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริ การทันที 2,000 บาทต่อท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ **ลูกค้ าโชว์ ตวั ทุกโปรแกรม**

 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่ าย
- รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 2X2 นิ้ว หน้าใหญ่ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขาว ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน
ซึ่งขยายจากฟิ ล์ มเท่ านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุ ณาเขียนชื่อ -นามสกุลตัวบรรจงไว้
ด้านหลังรู ป
 หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**)
- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งอัพเดทเป็ นยอดปั จจุบนั
- หนังสื อรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์ การันตี) **เฉพาะเคสยืน่ วีซ่าอิตาลี**
 หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่, เงิง นเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อ
หุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสําเนาไม่ เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ และสํ าเนาบัตรนักศึกษาพร้ อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสํ าเนา
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาบัตรประชาชน หรือสํ าเนาใบสู ติบัตร และสํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
- กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
- ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอําเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ บิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ น
ความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อ
รับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส , สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
หมายเหตุ

• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี
ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่
อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อ
ชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี
ซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คํา
ร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษทั ฯเมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
• ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่
ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่ านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา
ณ ที่น้ ี
• ** บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับลูกค้าที่ตอ้ งใช้รถเข็น
• ** บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจา
หยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ื่นให้ก่อความวุน่ วายในทัวร์
ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทาง) และลูกค้าที่ได้ทาํ การจองแล้วถือว่ายอมรับในเงื่อนไข

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ ึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล
เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่
รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิ
ให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิ งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้”
ใบจองทัวร์
รายการทัวร์...................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด...........................คน (ผูใ้ หญ่....................ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี ................ท่าน)
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.......................ห้อง (ห้องพักคู่.............ห้องพักเดี่ยว............ห้องพัก 3 เตียง..........)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ว
ลงชื่อ..................................................ผูจ้ อง
(.......................................................)

