
Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

DAY 1: กรุงเทพ – โดฮา 
DAY 2: โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก 
DAY 3: เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองซูร์ซี – กรุงเบอร์ลิน 
DAY 4: กรุงเบอร์ลิน – ก าแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน 
DAY 5: เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ 
DAY 6: ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า 
DAY 7: บราติสลาว่า – Parndorf outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 
DAY 8: บูดาเปสต์ – Castle Hill – สนามบิน 
DAY 9: โดฮา – กรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 74,900 บาท 
เดินทางวนัที ่10 – 18 เมษายน 2562 

เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ 
ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป 
พกัดรีะดบั 4 ดาว 
กนิดอียู่ด ีรูบีจ้ัดให้ 
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วันแรก กรุงเทพ – โดฮา 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน
กาต้าร์แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 

วันที่สอง โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก 

00.05 น.   เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง เดินทางต่อไปยงัเมอืงแฟรงค์เฟิร์ต 
01.35 น. ออกเดนิทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096  
07.10 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
พาณิชยท่ี์ส าคญัของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส าคญัของประเทศ 
ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล  าโพงประเทศไทย คร้ังเมื่อ
คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5  
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น าเท่ียว ชมจตุัรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
เดินทางสู่เมอืงไลป์ซิก (Leipzig) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองส าคญัท่ีชาวเยอรมนัเรียกกนัว่า 
เมอืงแห่งวรีบุรุษ ไลป์ซิกไดช่ื้อน้ีมาเน่ืองจากประชากรในเมืองมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองจนน าไปสู่การรวมเยอรมนัในปี 1989 ดว้ยการออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครอง
ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตท่ี์มีสหภาพโซเวียตหนุนหลงัอีกทั้ง “โยฮนัน์ วลูฟ์กงั วนั เกอเธ่” นกั
ประพนัธผ์ูม้ีช่ือเสียงชาวเยอรมนัยงัเคยยกยอ่งเมืองไลป์ซิกว่าเป็น “ปารีสน้อย” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีสวยงาม
หน่ึงในเมืองศนูยก์ลางดา้นวฒันธรรมของยโุรปสมยักลางอีกดว้ย ชมย่านเมอืงเก่าของเมอืงไลป์ชิก เมือง
ศนูยก์ลางการคา้สมยัโบราณ เป็นท่ีชุมนุมของปัญญาชน นกัเรียน นกัศึกษาจากทัว่สารทิศ เป็นแหล่ง รวม
สินคา้อยา่งดีเลิศ ท าใหเ้มืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมืองท่ีร ่ ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์
ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยูใ่น ยคุบาร็อค โดยผสมผสานเขา้กบัศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งลงตวั    

ค า่  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม NH LEIPZIG MESSE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองซูร์ซี – กรุงเบอร์ลิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าเดินทางสู่ เมอืงพอตทสดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรัน
เดนบูร์ก อดีตท่ีประทบัของกษตัริยแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมนัมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เมืองศนูยร์วม
เหล่าผูเ้ช่ียวชาญศิลปะแขนงต่างๆ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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น าท่านเขา้ชมความงามของ พระราชวงัซองส์ซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวงัฤดูร้อนของพระ
เจา้ฟรีดริชท่ี 2 แห่งปรัสเซีย สร้างข้ึนในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกช่ือ จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิล
สดอร์ฟฟ์ เป็นพระราชวงัท่ีพระเจา้ฟรีดริชโปรดปรานมาประทบัในฤดูร้อน และใชเ้ป็นท่ีหลบจากความ
วุ่นวายในพระราชพิธีต่างๆท่ีเบอร์ลิน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัท่ีแปลว่า “ไกลกงัวล” พระราชวงัเป็น
อาคารชั้นเดียวท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพียง 10 หอ้ง หลงัจากหมดรัชสมยัของพระเจา้ฟรีดริช พระราชวงั
ซองส์ซูซี ยงัเป็นท่ีโปรดปรานของเจา้นายเยอรมนัจนเม่ือราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเลน็มาส้ินสุดลงเม่ือปี ค.ศ. 1918 
และหลงัจากการรวมตวัระหว่างเยอรมนีตะวนัออกและตะวนัตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้ฟรีดริชท่ี 2 
ก็ถกูน ากลบัมาฝังบนเนินท่ีซ็องซูซีตามพระราชประสงคเ์ดิมของพระองคก่์อนท่ีจะเสด็จสวรรคต 
พระราชวงัซ็องซูซีและอุทยานไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 
ภายใตช่ื้อว่า "พระราชวงัและสวนแห่งพอทสดมัและเบอร์ลิน” จากนั้นน าท่านสู่ กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศเยอรมนั หน่ึงในศนูยก์ลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของ
ยโุรป ในดา้นการเมือง วฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และวิทยาการ 

ค า่                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม CITY HOTEL BERLIN EAST หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  กรุงเบอร์ลิน – ก าแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน 

 
 
 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมอนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลนิ (The Berlin Wall) เขา้สู่อีสต-์ไซด-์แกลลอร่ี ท่ีท้ิงร่องรอยของ
ก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์วนัท่ี 13 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้าง
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ก าแพงท่ีมีความยาวกว่า 100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่านบนซาก
ก าแพงกว่า 1,200 หลา ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆแทนค าพดูท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก น าท่านชม เช็คพอยท์ชาร์ล ี(Checkpoint Charlie) ซ่ึงเป็นเขตพรมแดนการปกครอง
ระหว่างอเมริกนัและรัสเซีย  
  
 
 
 
 
 
น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) (ดา้นนอก) ซ่ึงจดัแสดงผล งานทางศิลปะ
ของอารยธรรมท่ีเคยเฟ่ืองฟใูนเอเชียไมเนอร์ จากนั้นไปชม เบอร์ลนิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกบั 
ประตูบันเดนบรูก  (Brandenburg) ประตูสญัลกัษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทอง
เด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรูปกบัอาคารไรชส์ตทัด ์อาคารท่ีใชเ้ป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้าง
ข้ึนดว้ยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งน้ีถกูใชม้าตั้งแต่คร้ังสาธารณะรัฐไว
มาร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
เดินทางต่อสู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอ
เร้นซแ์ห่งแม่น ้ าเอลเบ”้ ว่ากนัว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดก้ลบัมามีบทบาทใน
ฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกคร้ังหน่ึงในปี ค.ศ.1990 หลงัจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถ้กูบูรณะข้ึนมา
ใหม่อยา่งมีขั้นตอนอนัสืบเน่ืองมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียวชมเมืองเดรสเดน ผา่นชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (The Semper Opera House) ท่ีมีความโดดเด่น
อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งดา้นสถาปัตยกรรมและดนตรี ผา่นชมพระราชวงัสวงิกอร์ (Zwinger Palace) ผลงานช้ิน
เอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแม่น ้ าเอลเบ ้ท่ีตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยน ้ าพุและรูปป้ัน 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม WYNDHAM GARDEN FRESDEN หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่ห้า เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยั
เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วหิารเซนต์วตุิส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14  นบัว่า
เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 
ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 1 และ     
พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางท่ี ถนนโกลเด้น เลน (Golden Lene) ซ่ึงเป็นหอ้งแถว
ร้านคา้เลก็ๆ ตั้งอยูเ่รียงราย และชม มหาวหิารบาซิลลกิา ออฟ เซนต์จอร์จ (The basilica of St. George) ท่ีตั้ง
อยูใ่นพระราชวงัโลปโควิซ และอีกแห่งท่ีบริเวณใกลเ้คียงกนันั้นคือ หอคอยดาลโีบรก้า (Daliborka Tower) 
 
 
 
 

 
แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) (ดา้นนอก) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ี
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้น าท่านเดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพาน
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เก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวลัตาวา ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์แลว้ชม
สะพานหอคอย, ประตูเมืองเก่า“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง  มีเวลาใหท่้านอิสระเลือก
ซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก รวมทั้งร้านคา้แฟชัน่ชั้นน า อาทิ เช่น 
Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม HOTEL INTERNATIONAL หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่หก ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอนัเขียวชอุ่มของ   ป่าไมแ้ห่งออสเตรีย 

เที่ยง รับประทานเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 
 
 
 
 
 
น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์บัสบวร์ก ซ่ึงมี 
ประวติัการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่ง
สง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความ
โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส จากนั้นชม อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ (Statue of Johan Straus) เป็นรูปป้ัน
ราชาแห่งเพลงวอลซเ์หมือนมีชีวิตอยูท่ี่สแตดพาร์กในกรุงเวียนนา และชม พระราชวงัฮอฟเบิร์ก 
HOFBURG PALACE (ด้านนอก) พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของรัฐ เป็นต าหนกัท่ีเคยใช้
เป็นสถานท่ีพกัของ ราชวงศต่์างๆมาก่อนซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ยคุปี ค.ศ.1300 และยงัเป็นท่ีพกัของผูมี้อิทธิพล
ต่างๆมากมายในออสเตรียมาก่อน จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศสโลวคั ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบท่ี
บริเวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด บราติสลาว่า – Parndorf outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

 
 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนั
อาทิตย์ในวนันั้น ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงาม
ดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมี       อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ าดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ า
ดานูบ  
 
 
 
 
 

 
ชมจตุัรัสวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนฉลอง 
1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์ น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบ อนัเลืองช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และ
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อารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ 
อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถ้กูน ามาจากประเทศ
องักฤษเช่นกนั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม HOTEL MERCURE KORONA หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่แปด บูดาเปสต์ – Castle Hill – สนามบิน 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโ  บราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของ
อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ี
จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรง
พระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึง
สร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็น
อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่
หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ า
ดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

13.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินเฟเรนซ์ ลซิท์ เพื่อใหท่้านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  

17.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ เพื่อท าการแวะเปล่ียนเคร่ือง โดยสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ 
เที่ยวบนิที่ QR200 
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วันที่เก้า โดฮา – กรุงเทพ 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเคร่ืองเดินทางสู่ประเทศไทย 
02.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

****************************************************************************  

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมอืงทีเ่ข้าพกั เช่น กรณทีี่เมอืงนั้นมกีารจดังาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

วันที่เดินทาง อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ (บาท) 

10 - 18 เมษายน 2562 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)  74,900 

เด็ก (ราคาเท่ากบัผูใ้หญ่)  74,900 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 11,900 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 
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 3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
 4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
 8.  มคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,            

ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนกังานขบั 
 6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย  
7. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
8. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น (เยอรมนี) 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 20,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือ
ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

9. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด    
10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้ง
คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้น
กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีา และการยืน่ขอวซ่ีา  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและ
อาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
             


