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สะสมไมล์การบินไทย, อาหารซีฟู้ดตลอดเที่ยวบิน 
น ้าหนักกระเป๋า 23 กก. ได้คนละ 2 ใบใหญ่ 

 

เท่ียวชมเมือง  HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก  

ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– ลอ่งเรอืชม ปราสาทเฮอเรนคิมเซ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 
ก้าหนดการเดินทาง    

 

วันท่ีหนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Q
เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR (MS) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋าเดินทางบริเวณเคาน์เตอร์ 

00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ มิวนิค โดยเท่ียวบินท่ี MS961 / MS787 แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินไคโร 
 

วันท่ีสอง กรุงมิวนิค (เยอรมัน)  

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
....น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสมาเรียนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม 
โบสถ์เฟาเอิ นเคอเช่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจ าเมืองของมิวนิค และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลาย
นานาชนิดโดยรอบจัตุรัส 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  เข้าสู่ท่ีพัก  PARK INN BY REDISON HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม  ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนั่งรถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามภายนอกของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและบริเวณปราสาท 

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร( ขาหมูเยอรมัน )  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเปรียน เพื่อล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนอินเซิล และให้ท่านได้ชม ความสวยงาม

ภายนอกของปราสาทเฮอเรนคิมเซ ซึ่งเรียนแบบการสร้างมาจากพระราชวังแวร์แซยน์ 
น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมิวนิค ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนนแม็กซิมิเลียน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก PARK INN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 

วันท่ีสี่  ซาลส์บวร์ก-ฮอลสตัท(เมืองมรดกโลก)- เชสกี  ครุมลอฟ(เชค) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมือง
ซาลบูร์ก  
น าท่านถ่ายรูป สวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจ าเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์
อมตะก้องโลก “เร่ืองเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด น าท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับ
การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติด
กับเทอืกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  
น าท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้ง
โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นน าท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้
ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก 
ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดก
โลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองปลาเทร้าจากทะเลสาบฮอลสตัท   
น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีต
ประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See 
Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเอง
เป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผา
ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจ าเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วย
น้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov 
City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ
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สาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดย
ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นใน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็น
เมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย 
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้ง
น้ าวัลตาวา น าท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อต้ังเมืองของตระกูล 
Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการ
ค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง (เป็ดโบฮีเมีย) 
  เข้าสู่ท่ีพัก  OLD INN HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้า คาร์โลวี วารี่ – ปราก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าวัลตาว้า เป็นเมืองที่
สวยงามเต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเร่ืองราวของน้ าแร่ร้อน หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้ าแร่” 
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย 
น าท่านชมเมือง ที่อยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ าเทปรา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ าแร่ร้อน
ธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ท าจาก
พอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมี
สถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมร่ี เมดิลีน และ
โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  
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บ่าย จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ กรุงปรากนครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแห่

สาธารณรัฐเชก ที่ยังคงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
ในยุคศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลักษณ์ และเป็นยุคทองของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่
สมัย 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก 
น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ท าการของคณะรัฐบาล น าท่านชมวิวสวยบนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วย
เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารส าคัญๆมากมาย  
จากนั้นน าท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจ าราชวงศ์ซึ่งสร้าง
ด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม  
น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่
ส าคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆน า
ผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ น าท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมีย
คริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมน าไปเป็น
เคร่ืองประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม และทานจะได้พบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณ
ออกมาแสดงในทุกชั่วโมง  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
เข้าสู่ท่ีพัก  HOTEL CROWN PLAZA PRAGUE หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เวียนนา(ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
เวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย ที่ผสมผสานประเพณีของราชวงศ์ตั้งแต่ยุคอดีตให้เข้ากับ
สิ่งก่อสร้างโมเดิร์นอันน่าต่ืนตาต่ืนใจได้อย่างลงตัว เมืองนี้มีชื่อเสียงในเร่ืองของวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ 
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ที่มีอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมาย แม้กระทั่งใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยาก
ในเมืองใหญ่อ่ืนๆของโลก  
จากนั้นน าท่านชมความงามของอาคารส าคัญๆ รอบถนนวงแหวนหรือริงสตราสเซ่ อาทิ อาคาร 
รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ และน าท่านถ่ายรูปกับ 
พระราชวังเบลเวเดียร์ พระราชวังที่ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปี ค.ศ.1715-
1723 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ถูกออกแบบให้สร้างเป็นสองส่วน 
คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere 
น าท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด  
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช๊อปปิ้ง และยังเป็นที่ต้ังของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบ
โกธิค หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแล็ต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือ
จะซื้อเป็นของฝาก และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธกิ
ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13 กล่าวขวัญกันว่าเป็นโบสถ์สไลต์กอทิกที่เป็นที่สวยที่สุด ถือเป็นสถานที่
โด่งดังคู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย และที่นี่ยังเป็นที่โมสาร์ทเข้าพิธีแต่งงาน  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง ( ซี่โครงหมูเวียนนา ) 
เข้าสู่ท่ีพัก HOTEL EVEN TRIEND PYRAMIDE หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีเจ็ด พระราชวังเชรินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง parndorf outlet - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น ้าดานู้บ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
น าท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่
มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือ ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ต่างๆ
ประดับอยู่อย่างสวยงาม 
น้าท่านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆ 

เท่ียง               อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งให้มากขึ น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
45 นาที)เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานู้บ”  ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย ทัศนียภาพ
บนสองฝั่งแม่น้ าดานู้บ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า ”ดูนา” แม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านกลาง
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เมือง เมืองบูดาเปสต์ แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ 
และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ 
จากนั้นน าท่าน ล่องแม่น ้าดานู้บ แม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของ
อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ าดานูบ 
มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง   
เข้าสู่ท่ีพัก HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีแปด  บูดาเปสต์ – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
 น าท่านชม ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้ง
ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูป
หล่อผู้น าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นน าท่าน
ชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ า  ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อร าลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้
เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวย
ที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคาร
รัฐสภาฮังการีริมแม่น้ าดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ แมทธิอัส Matthias 
Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อ
กษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่า
เป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซึ่ง
โบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว  

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  
15.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่ MS752 / MS960 (แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินไคโร) 
 

วันท่ีเก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ 
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อัตราค่าใช้จ่าย 
 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

5-13, 12-20, 19-27 มี.ค.  
29 มี.ค.-6 เม.ย. 59 

59,900 58,900 56,900 
9,500  

9 – 17  เม.ย. 59 69,900 68,900 66,900 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ นราคาของภาษีน ้ามัน 
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen 
8. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 

อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ

,บริการพิเศษต่างๆ 
4. ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 14 ยูโร 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 20 ยูโร 
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กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช้าระเงินค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ... 

ช ำระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง มิฉะน้ันถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ส่วนที่

เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแล้ว

จ านวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
 กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าขนาด 35mm*45mm นิ ว 3 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูป
ท่ีถ่ายเอง ใช้รูปสีพื้นหลังขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น
รูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังรูป   

  หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**) 
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้ง

อัพเดทเป็นยอดปัจจุบัน  
- หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์การันตี) **เฉพาะเคสยื่นวีซ่าอิตาลี** 
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  หลักฐานการท้างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั น) 

-  กรณีเป็นพนักงาน 
- หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด  

-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส้าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั น) 

- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก้าลังศึกษาอยู่ และส้าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั งเซ็นชื่อ
รับรองส้าเนา 

 ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประชาชน หรือส้าเนาใบสูติบัตร และส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อ
รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-  กรณีท่ีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี   
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ

จากอ าเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ  บิดา/มารดา 
พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ใน
ความปกครองของผู้อ่ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน 

ดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือ
ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี
ซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค า
ร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน
นามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่
ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา 
ณ ที่นี้ 

 ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับลูกค้าที่ต้องใช้รถเข็น  
 ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจา

หยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อ่ืนให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ 
ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทาง) และลูกค้าที่ได้ท าการจองแล้วถือว่ายอมรับในเงื่อนไข 
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ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล 
เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง 
หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทาง
เป็นส่วนใหญ่)  
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)  
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน)  
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- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รบัผิดชอบ 
หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้  
- ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทัวร์และ
ช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 
 
  


