
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

เดือน เมษายน 2561: 5 – 13เม.ย. (วนัจักรีและวนัสงกรานต์

10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 12 – 20เม

14 – 22เม.ย.(วนัสงกรานต์) // 21 – 29 เม

 

 

วนัจักรีและวนัสงกรานต์) // 7 – 15เม.ย. (วนัสงกรานต์

ม.ย.(วันสงกรานต์)//  

เม.ย.//28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วนัแรงงาน)  

 

วนัสงกรานต์) // 



วนัแรก กรุงเทพฯ–มิวนิค 

17.30 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 

กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ

ในการเดินทาง 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิคโดยเทียวบินที

วนัทสีอง มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์

05.30 น.   เดินทางถึงเมืองมิวนิคหลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้

(Hohenschwangau)เมืองเล็กๆทีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายทีมี

ทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่านเดินทาง

ขึนปราสาทชมความสวยงามของ 

Castle)โดยรถบัสเลก็( หากช่วงทหีิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่

นักท่องเทยีว เนืองด้วยเพือความปลอดภัย

ปราสาท เนืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืนและอนัตราย 

ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์

นิยาย ซึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที 

ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และผูที้สินพระชนมใ์นสถานะการณ์ทีค่อนขา้งมีเงือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบนั

ปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์เป็นทียืนยนัได้

หลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมทีทรงก่อสร้างที

จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทงั

และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์

ของห้องต่างๆ ทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม

เทยีง รับประทานอาหารเทยีงท ีภัตตาคาร

บ่าย  จากนนันาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระใหท้่านเลือก

ระลึกสมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทาง

พกัตากอากาศเล็กๆทางใตข้องมิวนิค ตงัอยูก่ลาง

ในหุบเขาของเยอรมนัใต ้ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ ตามผนงัของตึกต่าง 

ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเรืองราวในคริสตศ์าสนาทีน่าชมยงิเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวทงัในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงั

เป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนาํแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก

คาํ รับประทานอาหารคาํท ีภัตตาคาร 

นําเข้าทพีัก ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกนั

วนัทสีาม การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนันนําท่านออกเดินทางไปยงั

ซุกสปิตเซ่(Zugspitze) เป็นยอดเขา ทีสูงทีสุดในเยอรมนั 

สัมผสักบัลานหิมะ และธารนาํแข็ง จากนนันาํท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 คาน์เตอร์ 

พบกบัเจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ

โดยเทียวบินที QR833/QR059แวะเปลียนเครืองทีกรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์

ปราสาทนอยชวานชไตน์–การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่

เมืองเล็กๆทีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายทีมี

แมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่านเดินทาง

ขึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 

หากช่วงทหีิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่

เพือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึน-ลง 

เนืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืนและอนัตราย )นาํเขา้ชมตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนดซึ์งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตงัตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ

นิยาย ซึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรง

และผูที้สินพระชนมใ์นสถานะการณ์ทีค่อนขา้งมีเงือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบนั

ปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์เป็นทียืนยนัไดแ้น่นอนแต่สิงทีทรงทิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่น

หลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมทีทรงก่อสร้างทีรวมทงัวงัและปราสาทใหญ่โตทีทงัหรูหราโอ่อา่และเตม็ไปดว้ย

จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทงัปราสาทนอยชวานชไตนซึ์งเป็นปราสาททีมีชือเสียงเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก 

ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนี

ของห้องต่างๆ ทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ 

รับประทานอาหารเทยีงท ีภัตตาคาร 

จากนนันาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระใหท้่านเลือกซือสินคา้ของฝากของที

สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่นเมือง

กๆทางใตข้องมิวนิค ตงัอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวย

ในหุบเขาของเยอรมนัใต ้ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ ตามผนงัของตึกต่าง 

นคริสตศ์าสนาทีน่าชมยงิเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวทงัในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงั

เป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนาํแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

รับประทานอาหารคาํท ีภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 

ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพาซ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

กนันนําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพือนําท่านขึนรถไฟขึนไปยงัยอด

เป็นยอดเขา ทีสูงทีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้ท่าน

สัมผสักบัลานหิมะ และธารนาํแข็ง จากนนันาํท่านขึนกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอด

คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน 

พบกบัเจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ

แวะเปลียนเครืองทีกรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

นาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา 

เมืองเล็กๆทีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายทีมี

ซึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตงัตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ

พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลทีมีลกัษณะนิสัยที

และผูที้สินพระชนมใ์นสถานะการณ์ทีค่อนขา้งมีเงือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบนั

แน่นอนแต่สิงทีทรงทิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่น

รวมทงัวงัและปราสาทใหญ่โตทีทงัหรูหราโอ่อา่และเตม็ไปดว้ย

าสาททีมีชือเสียงเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก 

คนสาํคญัของเยอรมนีชมความวจิิตรพิสดาร

 

นคริสตศ์าสนาทีน่าชมยงิเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวทงัในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงั

ไปยงัยอดเขา

อิสระให้ท่าน

ต่อไปยังจุดสูงสุดของยอด



เขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค

เป็นหนึงในเมืองมงัคงัทีสุดของยโุรปเมืองตงัอยูบ่น

) นําท่านชมจัตุรัสมาเรียนพาซ

การเมืองเก่าทีงดงามด้วยศิลปะ

รูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ ณ ยา่นถ

มีห้างสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง

คาํ รับประทานอาหารคาํท ีภัตตาคาร 

นําเข้าทพีัก ณ Mercure City Munich Hotel 

 

วนัทสีี มิวนิค–ซาลส์เบิร์ก–ฮัลสตัท–เชสก ี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนนันาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง 

หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและ

อยา่งดีทีสุดในกลุ่มประเทศทีพูดภาษาเยอรมนั

2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นทีจดจาํกนัในฐานะทีตงัอยูบ่น

มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก

อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่าน

ใชเ้ป็นทีถ่ายทาํภาพยนตร์เรือง The Sound of  Music 

สะพานขา้มแม่นาํซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไป

สาร์ทจากดา้นนอก จากนนัใหท้่านอิสระเลือกซือสินคา้ของทีระลึก

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนนัท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททัท์

ทีสุดในโลก จนไดรั้บการขึนทะเบียนเป็น

ท่องเทียวเล็กๆ ทีตงัอยูท่างฝังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์

Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี 

ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut

หนึงของประเทศออสเตรียอิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตาม

ท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึงเป็นอาคาร

ขนาดเล็กทีแยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นทีเก็บหวักะโหลกมากกวา่ 

1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนทีเสียชีวิตในศตวรรษที 

ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกคีรุมล

ในวงลอ้มของแม่นาํวตัตาวา่มีปราสาทครุมลอฟซึงเป็นปราสาททีมีการเปลียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ใน

ยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก

2,970 เมตร จากระดบันาํทะเล ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทียวมาทีนี ราว 

อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

นครมิวนิคเป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจาก

เป็นหนึงในเมืองมงัคงัทีสุดของยโุรปเมืองตงัอยูบ่นแม่นาํอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ 

จัตุรัสมาเรียนพาซย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ทีตงัของศาลาว่า

การเมืองเก่าทีงดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ทีมีโดมเป็น

อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซึงจะ

มากมายหลายแห่ง 

รับประทานอาหารคาํท ีภัตตาคาร พิเศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ 

Mercure City Munich Hotel หรือระดับเดียวกนั 

เชสก ีครุมลอฟ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดลาํดบัที 4 ใน

เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึงในใจกลางเมืองทีถูกดูแลรักษา

ภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการยูเนสโกขึนทะเบียนใหเ้ป็น

ซาลซ์เบิร์กเป็นทีจดจาํกนัในฐานะทีตงัอยูบ่นเทือกเขาแอลป์เมืองแห่ง

มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกงั 

อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่านไดถ้่ายรูปภายในสวนมิราเบล ทีเคย

The Sound of  Music จากนนันาํท่านเดินขา้ม

สะพานขา้มแม่นาํซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโม

จากนนัใหท้่านอิสระเลือกซือสินคา้ของทีระลึกของฝาก    

อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เมืองฮัลล์ททัท์เมืองไดชื้อวา่ตงัอยูริ่มทะเลสาบทีสวย

นโลก จนไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกฮลัล์ททัท ์ เป็นเมือง

ทีตงัอยูท่างฝังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake 

หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค

Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ทีสาํคญัมากแห่ง

หนึงของประเทศออสเตรียอิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั หรือ

ท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึงเป็นอาคาร

ขนาดเล็กทีแยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นทีเก็บหวักะโหลกมากกวา่ 

กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนทีเสียชีวิตในศตวรรษที 18-19จากนนันาํท่าน

เชสกคีรุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที  แสนสวย และโรแมนติกตงัอยู่

มีปราสาทครุมลอฟซึงเป็นปราสาททีมีการเปลียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ใน

โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 

ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทียวมาทีนี ราว 500,000 คน 

รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ

 

ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง

เป็นหนึงในใจกลางเมืองทีถูกดูแลรักษา

ขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.

เป็นเมืองเก่าที  แสนสวย และโรแมนติกตงัอยู่

มีปราสาทครุมลอฟซึงเป็นปราสาททีมีการเปลียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ใน



คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกั

นําเข้าทพีัก ณ The Old Inn Hotel 

 

วนัทห้ีา เชสกคีรุมลอฟ–ปราค–มหวหิารเซนต์วติุส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของ

ดกโลก ซึงถูกสร้างขึนเมือปี ค.

รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายุเก่าแก่กวา่

ปราสาทแห่งนีประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง

แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งทีตงัตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศันียภาพของ

ตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงันอ้ยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุ๊กตาที

สวยงามจากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นาํเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราคซึง

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบ

ซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม 

วหิารสไตล์ โกธิคทีใหญ่ทีสุดของเชคตงัชือเทิดทูนให้กบัเซนตว์ิตุส

ปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบทีทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค

อีกดว้ย และให้ท่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทงัเมือง ณ จุดชมววิ

ท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศ

จะนาํท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town

ของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์

อธิการบดีของมหาวทิยาลยั ชาลส์ ในยุคของกษตัริย ์ที 

เลือกซือสินคา้ ของทีระลึกประจาํถินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ทีขึนชือข

คือ เครืองแกว้โบฮีเมีย 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกบัเมนูขนึชือ เป็ดโบฮีเมียน

นําเข้าทพีัก ณ  Barcelo Hotel หรือระดับเดียวกนั

 

วนัทหีก ปราค–บราติสลาว่า–บูดาเปสต์–

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ

เมืองทีใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐสโลวาเกีย

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

พิเศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า 

The Old Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั 

มหวหิารเซนต์วติุส–สะพานชาลส์–หอนาฬิกา ดาราศาสตร์–

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟมร

.ศ.1250เป็นปราสาททีใหญ่เป็นอนัดบั 2 

าก อยูบ่นเนินเขาอายุเก่าแก่กวา่ 700 ปี ภายใน

ปราสาทแห่งนีประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 

แห่งทีตงัตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศันียภาพของ

วเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงันอ้ยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุ๊กตาที

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 

อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ซึงในยุคกลางทีใหญ่ทีสุด และถือวา่เป็นที

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเร

อาณาจกัรออสเตรีย ชม วหิารเซนต์วติุส จากดา้นนอก ซึงเป็นมหา

วหิารสไตล์ โกธิคทีใหญ่ทีสุดของเชคตงัชือเทิดทูนให้กบัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนั

ปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบทีทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค

อีกดว้ย และให้ท่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทงัเมือง ณ จุดชมววิจากนนันาํ

งสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนนันาํท่านไปยงัยงั

Old Townนาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่า

ของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซึงอดีตเคยเป็น

อธิการบดีของมหาวทิยาลยั ชาลส์ ในยุคของกษตัริย ์ที 4จากนนัให้ท่านอิสระ

เลือกซือสินคา้ ของทีระลึกประจาํถินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ทีขึนชือของทีนี 

พิเศษกบัเมนูขนึชือ เป็ดโบฮีเมียน 

หรือระดับเดียวกนั 

–ล่องแม่นําดานูบ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย ทีตงัอยู่ริมฝังแม่

งสาธารณรัฐสโลวาเกีย รวมทงัเป็นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุด

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

–จัตุรัสเมืองเก่า 

วเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงันอ้ยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุ๊กตาที

จากนนันาํท่านไปยงัยงัสะพานชาลส์ ซึงสะพานนี

ทีตงัอยู่ริมฝังแม่นาํดานูบ เป็นเมืองหลวงและ

ประชากรหนาแน่นทีสุดในภูมิภาคยโุรปกลาง 



บ่าย นําท่านออกเดินทางสูกรุงบูดาเปสต์ เพือนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพอืลงเรือ 

แม่นําดานูบแม่นาํสายโรแมนติก มน

ทิวทศัน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือน 

สองฟากฝังแม่นาํดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์

ถือวา่สัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั

ฝังเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาทีชาวฮงักาเรีย

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ

1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์

สหราชอาณาจกัร 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลมิลองซุปกูราซ เข้มข้นทมีีสีแดงสดของพริกปาปริก้า

นําเข้าทพีัก ณ Mercure Buda Hotel

 

วนัทเีจ็ด บูดาเปสต์–ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณขึนไปย ั

โบราณสถาน ซึงยงัมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจ

ประวติัศาสตร์การสร้างชาติฮงักาเรียน สร้า

ของชาวประมง ผูเ้สียสละชีวติปกป้องบา้นเมื

รานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึงสร้างขึนตงัแต่

รอบเมืองทีสวยทีสุด สามารถชมความงามของแม่

มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮงัการีริ

ประทบัใจกบัการทีไดม้าเยือน 

สาธารณรัฐฮงัการี บริเวณนียงัเป็นทีตั

มรดกโลก โบถส์แห่งนีตงัชือตามพระนามของ

ยงิใหญ่แห่งฮงัการี เมืออดีตโบสถแ์ห่งนี

เถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่

กองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถู

หลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกีในปี 

ขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียสไดรั้บคว

สงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสใหก้ลบัมายิ

อนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์

กระจกสีทีบอกเล่าเรืองราวทางศาสนาทีแสนงดงาม และย ั

1ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ ตงัเด่นเป็นสง่

ผลงานประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษที

และของทีระลึกตามอธัยาศยันาํท่านชม 

นําท่านออกเดินทางสูกรุงบูดาเปสต์ เพือนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพอืลงเรือ 

แม่นาํสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เสือมคลาย เพลิดเพลินกบั

ลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้น

กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี 

งการี อาคารรัฐสภาตงัโดดเด่นอยูริ่มแม่นาํดานูบบน

ฐสภาทีชาวฮงักาเรียนภูมิใจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีสวยทีสุดในโล

มแบบนีโอ-โกธิกทีดูคลาสสิคดว้ย หลงัคาสีแดง อาคารรั

ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐ

ลมิลองซุปกูราซ เข้มข้นทมีีสีแดงสดของพริกปาปริก้า

Mercure Buda Hotel หรือระดับเดียวกนั 

ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน–จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวยีนนา 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชนโรมนัโบราณขึนไปยงั คาสเซิลฮิลล์ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกั

องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน

งชาติฮงักาเรียน สร้างขึนเพอืระลึกถึงความกลา้หาญ

ละชีวติปกป้องบา้นเมืองในตอนทีถูกพวกมองโกลรุก

ซึงสร้างขึนตงัแตปี่ ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศัน์

สามารถชมความงามของแม่นาํดานูบไดแ้บบพาโนราม่า 

าคารรัฐสภาฮงัการีริมแม่นาํดานูบทีงดงามตรึงตา 

มาเยือน “บูดาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่ง

บริเวณนียงัเป็นทีตงัของ โบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์ใหญ่เก่าแก่อาย ุ

ตงัชือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ู ้

เมืออดีตโบสถแ์ห่งนีเคยเป็นสถานทีประกอบพระราชพิธี

ตริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงทีฮงัการีถูกรุกรานจาก

วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลียนสภาพใหเ้ป็นมสัยสิ 

รปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงคราม

บสถแ์มนเทียสไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก กระทงัเมือสงคราม

แมทเทียสใหก้ลบัมายงิใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาส

โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสี และ

าสนาทีแสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท ี

ยา่ร์ ตงัเด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงม้

ดงามของศตวรรษที11เพลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้พนืเมือง

นาํท่านชม จัตุรัสวรีบุรุษ สถานทีแห่งนีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ที

ฐสภาทีสวยทีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ

ย หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนีเริมสร้างเมือปี ค.ศ.

อิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 

ลมิลองซุปกูราซ เข้มข้นทมีีสีแดงสดของพริกปาปริก้า 

ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบัคฤหาสน์ของกษตัริย ์ และ

ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน ทีสะทอ้น

อาย ุ700 ปี ทีไดรั้บขึนทะเบียนเป็น

ก กระทงัเมือสงคราม

งามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสี

ขียนสี และ

อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท ี

าวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้

กซือสินคา้พนืเมือง

นโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ทีมีอนุสาวรียแ์ห่ง



สหสัวรรษ ตงัตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แคว

ครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของ

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกทีเป็นดงัหลกัของอ

ร่วมกนัก่ อตงัอาณาจกัรฮงัการีขึนเมือริ

เทยีง บริการกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา

อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนั

แสนโรแมนติค เป็นศูนยก์ลางทงัเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 

เวยีนนายงัเป็นทีตงัของหน่วยงานใน

Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นําเข้าทพีัก ณ Art Hotel หรือระดับเดียวกนั

 

วนัทแีปด เวยีนนา–พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนนันาํท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัเชรินน์บรุนน์

ยงิใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปทีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลาย

รูปแบบทงั  บารอค, รอคโคโค หรือศิ

เวยีนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากนัมา

เยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นําท่านผ่านชมความงามของอาคาร

สาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า  

จากนันนําท่านไปยังร้านค้าปลอดภาษีซึงจะมีสินค้า

หลากหลายประเภท และหลากหลายีห้อ อาทิ

สวิส กระเป๋า ฯลฯจากนนันาํท่านเดินช้อปปิงย่านใจกลางเมืองบน

เดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ทีมีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชือดัง

หลากหลายยีห้อ และยงัเป็นทีตงัของ 

ศักดิสิทธิของกรุงเวียนนาจากนันนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง

เวยีนนา เพอืเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.50น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์

สนามบินโดฮา 
 

วนัทเีก้า กรุงเทพมหานคร  

12.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 



นอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์อนุสาวรียแ์ห่งนีสร้างขึนเพือเฉลิมฉล

ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์ เป็นทีตงัของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล 

กทีเป็นดงัหลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็นทีตงัของรู

กรฮงัการีขึนเมือริศตวรรษที 9 

กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของ

กาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนั

เป็นศูนยก์ลางทงัเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 

เป็นทีตงัของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development 

และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

หรือระดับเดียวกนั 

พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิงถนน คาร์ทเนอร์–กรุงเทพฯ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กทีมีความสวยงามและ

ยงิใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปทีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลาย

รอคโคโค หรือศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย ชมเมือง

เวยีนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากนัมา

เยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นําท่านผ่านชมความงามของอาคาร

สาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า   

ร้านค้าปลอดภาษีซึงจะมีสินค้าแบนด์เนมต่างๆ 

ากหลายประเภท และหลากหลายหี้อ อาทิเครืองแกว้ชวาลอฟสกี นาฬิกา

สวิส กระเป๋า ฯลฯจากนนันาํท่านเดินช้อปปิงย่านใจกลางเมืองบนถนนคน

ทีมีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชือดัง

หลากหลายยีห้อ และยงัเป็นทีตงัของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึงเป็นวิหาร

จากนันนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง

เวยีนนา เพอืเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เทียวบินท ี QR 184

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

ขอบคุณท่านทใีช้บริการ 

 

ร้างขึนเพือเฉลิมฉลองการก่อตงัอาณาจกัรฮงัการี

ปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์  ของ

าสูงเป็นทีตงัของรูปหล่อผูน้าํของชนเผา่ทงั 7 ที

และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของ

กาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวอีกมากมายทีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนั

6 ลา้นคน มีแม่นาํดานูบไหลผา่น 

United Nations Industrial Development 

พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กทีมีความสวยงามและ

QR 184/ QR 836แวะเปลียนเครืองที

 



 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลยีนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํีามันและภาษีสนามบินเพมิเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดนิทาง

น้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

 

* ในกรณเีลือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงอาจจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมี ค่าใชจ่้ายและ

เอกสารเพมิเติม เนืองจากทางสถานทูต จะอนุมติัวซ่ีาใหพ้าํนกัอาศยัใน ETATS SCHENGEN อยา่งเคร่งครัด* 

 

อตัรานีรวม 

1) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายททีางสายการบินกาํหนด (นาํหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึน

เครืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชัวโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 

5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลยีนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

 เยอรมนี เชคสโลวา เกียฮังการีออสเตรีย9 วัน  

QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ 
พกัเดียว 
จ่ายเพมิ 

5 – 13 เม.ย. (วนัจักรีและวันสงกรานต์) 71,900 12,000 

7 – 15 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 71,900 12,000 

10 – 18 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 71,900 12,000 

12 – 20 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 71,900 12,000 

14 – 22 เม.ย. (วนัสงกรานต์ ) 71,900 15,000 

21 – 29 เม.ย. 68,500 12,000 

28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วนัแรงงาน) 61 71,900 12,000 



7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน 20 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิน (ระเบียบของสายการบิน) 

5)  ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป (ท่านละ 2 ยูโร/คน/วัน) 

 

***กรุณาพจิารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงือนไขการสํารองทนัีง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  

 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ทีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

 ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ40,000

บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทงัหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยนืวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยนืวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทขีองบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทใีช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซ่ีาเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



 กรณวีซ่ีาทท่ีานยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทเีกดิขึนดังต่อไปนี 

- ค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะ 

  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่ามัดจําตวัเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทอีอกมาจริง ณ วันยืนวซ่ีา ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวซ่ีา หาก 

  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วไม่สามรถ REFUNDไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะ

ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตวั   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยึดค่ามดัจาํ 

  ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100%  

  ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทงัสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพมิเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่

ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธไิม่คืนเงินมัดจําให้ท่าน 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที

จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํให้ไม่สามารถ     กิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผดิชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วันทาํการ และต้องมาแสดงตนทสีถานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 



2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.(รูปหน้าใหญ่)จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลงัสีขาว

เท่านัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทงั 2 รูป) และกรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพมิเติมกรณีอืน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียนืวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สําเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ( สําเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้( สําเนา) 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนนั หา้มใส่ปี

เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านันพร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวันทยืีนวซ่ีา 



 กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ

เขา้ออกของเงินสมาํเสมอ ห้ามทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยนืวซ่ีาเด็ดขาด!!) 

 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน  

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้า่ยให้บุตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี

ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decareเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทงัใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชือผูถู้กรับรองค่าใชจ้า่ยดว้ย 

11. กรณีผูท้ีกาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยนืขอวซ่ีา ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยนืขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทอืีนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 


