
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   

เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก 
ล่องแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เส่ือมคลาย  

เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป 

 
  



ก าหนดการเดินทาง  ปี2563       

เดือนเมษายน : 6 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 7 – 16 เม.ย. (วันสงกรานต์)  
วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค 

21.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

 
วันที่สอง มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช – พาร์เท่นเคียร์เช่น (เยอรมันนี) 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG 924  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 
07.05 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางสู่น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวาน

เกา (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสาย
ที่มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง น าท่านเดนิทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงทีห่ิมะตกหนกัรถบัสจะหยุดให้บริการ
แก่นกัท่องเทีย่ว เน่ืองด้วยเพือ่ความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะน าคณะ
เดินขึน้-ลง ปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) 
น าเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาท
นอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึง
เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุด
วิกทรงเป็นบคุคลที่มีลกัษณะนิสัยที่ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และผู ้
ท่ีส้ินพระชนมใ์นสถานะการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่กไ็ม่มี
หลกัฐานทางการแพทยท์ี่เป็นทีย่ืนยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงท้ิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรม
ท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง 
รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วาก
เนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ไดร้ับการตกแต่ง
อย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย  จากนั้นน าคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ี

ระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มชิ-พาร์เท่นเคียรเช่น 
เมืองพกัตากอากาศเล็กๆทางใตข้องมิวนิค ตั้งอยู่กลางเทอืกเขาแอลป์ เมือง
แสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ ตามผนงั
ของตึกต่างๆยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีน่าชมยิ่งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
และยงัเป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน ้าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
 พกัค้างคนื ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดยีวกนั (คนืที่ 1) 

วันที่สาม การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ (เยอรมันนี) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพ่ือน าท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยงัยอดเขา
ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้

ท่านสัมผสักบัลานหิมะ และธารน ้าแข็ง จากนั้นน าท่านขึน้กระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของ
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน ้ าทะเล ในแต่ละปีจะมีนัก
ท่องเทียวมาท่ีน่ีราว 500,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเมืองตั้งอยู่
บนแม่น ้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลาง
เมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหาร
แม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ
สินคา้ ณ ย่านถนนคนเดิน ซ่ึงจะมีห้างสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคนื ณ Holiday Inn Munich หรือระดบัเดียวกนั (คนืที่ 2) 
 

วันที่ส่ี มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดล าดบัท่ี 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง

หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรกัษา
อย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดร้ับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นท่ีจดจ ากนัในฐานะท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกงั 
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านไดถ่้ายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคย
ใชเ้ป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นน าท่านเดินขา้ม
สะพานขา้มแม่น ้าซาลซาค ไปยงัย่านถนนคนเดิน น าท่านไปถ่ายรูปบ้านโม
สาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของฝาก    

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัล์ทัทท์ เมืองไดช่ื้อว่าตั้งอยูริ่มทะเลสาบท่ีสวย

ที่สุดในโลก จนไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัท ์ เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake 
Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวตัศิาสตร์ที่ส าคญัมาก
แห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ท่ี ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกตวัออกจาก
คริสตจกัรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกมากกว่า 1,200 กะโหลก ส่วนใหญ่เป็นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18-19 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าท่ีแสนสวย และโร
แมนติกตั้งอยู่ในวงลอ้มของแม่น ้าวตัตาว่ามีปราสาทครุมลอฟซ่ึงเป็นปราสาทที่มีการเปล่ียนมือกนัครอบครองจาก
หลายราชวงศ ์ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า (ม้ือท่ี 8) 
 พกัค้างคนื ณ  Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3) 

วันที่ห้า เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า 
(สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
น าคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟ มรดกโลกซ่ึงถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1250 เป็น
ปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปราก อยู่บนเนินเขาอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งน้ีประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง 40 
ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน
เขาชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงั
นอ้ยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจกุๆเหมือนบา้นตุก๊ตาที่สวยงาม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซ่ึงในยุคกลางท่ีใหญ่ที่สุด และถือว่าเป็นที่

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย 
เทเรซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม วิหารเซนต์วิตุส จากดา้นนอก ซ่ึงเป็น
มหาวิหารสไตล ์ โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของเชคตั้งช่ือเทิดทูนให้กบัเซนตว์ิตุส 
ปัจจุบนัปราสาทปราคยงัเป็นท าเนียบท่ีท าการของประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเชคอีกดว้ย และให้ท่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชม
วิวจากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารร
รัฐเชค จากนั้นน าท่านไปยงัยงัสะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานน้ีจะน าท่านขา้มไปยงั
ย่าน Old Town น าท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุงปราค ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซ่ึงอดีตเคยเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลยัชาลส์ ในยุคของกษตัริย ์ ที่ 4 จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกประจ าถ่ินได ้ณ เขตเมือง
เก่า สินคา้ท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ี คือ เคร่ืองแกว้โบฮีเมีย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกบัเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมีย่น (ม้ือท่ี 11) 
 พกัค้างคนื ณ Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกัน (คืนที่ 4) 

 

วันที่หก ปราค – บราติสลาว่า – เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 



ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า นครหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ บราติสลาวา
ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝ่ังของแม่น ้ าดานูบ มีอาณาเขตติด
กับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มี
อาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งท่ีตั้งอยู่
ใกลก้ันมากท่ีสุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็น
ศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เป็นท่ีตั้งของ
ท าเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑ ์โรงละคร หอ
ศิลป์ และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศึกษา รวมทั้งส านักงานใหญ่ของสถาบนั
ทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจ านวนมาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่า ที่ว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มาร์ติน อันเป็นสัญลกัษณ์ เมือ

งบราติสลาวา ไดเ้วลานดัหมายน าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงบดูาเปสต์  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้ลองซุปกูราซ เข้มข้นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า (ม้ือท่ี 14) 

 พกัค้างคนื ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกนั (คืนที่ 5) 
 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่น ้าดานูบ –  จตุรัสฮีโร่ – ซิตาเดลล่า – เวียนนา 
(ออสเตรีย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
น าท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สะทอ้นประวตัิศาสตร์การสร้าง
ชาติฮงักาเรียน สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมง ผูเ้สียสละ
ชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 
ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศันร์อบเมืองท่ีสวยที่สุด 
สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ 
และอาคารรัฐสภาฮงัการ่ีริมแม่น ้าดานูบท่ีงดงามตรึงตา ประทบัใจกบัการท่ี
ไดม้าเยือน “บดูาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่งสาธารณรัฐฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์แมทเทียส  เป็น
โบสถใ์หญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ไดร้ับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถส์แห่งน้ี
ตั้งช่ือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผู์ย้ิ่งใหญแ่ห่งฮงัการี เม่ืออดีต
โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบตัิของกษตัริย์
แห่งฮงัการี แต่ในช่วงท่ีฮงัการีถูกรุกรานจากกองทพัเติร์ก สมบตัิส่วนใหญ่ถูก
ขนออกไปและถูกเปล่ียนสภาพให้เป็นมสัยิส หลกัของเมืองภายใตก้าร
ปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียส
ไดร้ับความเสียหายเป็นอย่างมาก กระทัง่เม่ือสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทีย
สให้กลบัมายิ่งใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามตาม
สไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสี 
และกระจกสีที่บอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาที่แสนงดงาม และยงัมี 



อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกย่าร์ ตั้งเดน่เป็นสง่าให้ไดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรม
รูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11 เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั เพื่อน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ แม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายโรแมนตกิ มนตเ์สน่ห์ไม่เส่ือมคลาย 
เพลิดเพลินกบัทิวทศันข์องธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบ ณ 
กรุงบดูาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือว่าสัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น ้าดานูบ
บนฝ่ังเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยที่สุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกท่ีดูคลาสสิคดว้ย หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 
1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดร้ับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่ง
สหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์ เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์  ของ
คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่
ร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีขึ้นเม่ือริศตวรรษท่ี 9 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยงั ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สูง และสวยที่สุด

ของ กรุงบูดาเปสต ์ ท่านจะไดสั้มผสักบัววิแบบพาโนรามาของกรุง
บูดาเปสต ์ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรีย และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอ านาจของ
อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของ
นกัท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากนัมาเยือน  ดนิแดนอนัแสนโร
แมนติค เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวียนนายงัเป็นท่ีตั้ง
ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และ
องคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

ค ่า       บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู ซ่ีโครงหมูย่างเวยีนนา (ม้ือท่ี 17) 
 พกัค้างคนื ณ Eventhotel Pyramide หรือระดบัเดียวกนั (คนืที่ 6) 
 

วันที่แปด เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ช้อปป้ิงถนน คาร์ทเนอร์  (ออสเตรีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 น าท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์   พระราชวงัฤดูร้อนแห่ง

ราชวงศ์ฮับสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวงัใดใน
ยุโรปท่ีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค 
หรือศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย จากนั้นน าท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมือง
แห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากนัมาเยือนดินแดน
อนัแสนโรแมนติค โดยที่จะผ่านชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละคร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81


โอเปร่า ศาลาว่าการกรุงเวียนนา และน าท่านแวะถ่ายรรูปกบั อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า จกัรพรรดนีิ
ผูย้ิ่งใหญ่ของอาณาจกัร ออสโตรฮังการี และน าท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวัง ฮอปส์บูร์ก ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดู
หนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิตเลอร์ ผูน้ านาซีเยอรมนี ไดเ้ดินทางมายงัพระราชวงัแห่งน้ีเพ่ือประกาศรวม ออสเตรีย 
ให้เป็นหน่ึงเดียวกบัประเทศเยอรมนี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 19) 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดนิ คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านคา้นานาชนิด ของแบรนด์เนม

ช่ือดงัหลากหลายยี่ห้อ และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซ่ึงเป็นวิหารศกัดิ์ สิทธ์ิของกรุงเวียนนา  
ค ่า      *** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆได้อย่างเต็มที่*** 

 พกัค้างคนื ณ Eventhotel Pyramide หรือระดบัเดียวกนั  (คนืที่ 7) 
 

 
วันที่เก้า เวียนนา –  กรุงเทพมหานคร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 20) 
ให้ท่านจัดสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศไทยได้เวลานัดหมาย น าคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาติเวียนนา...เพื่อท าการเชค็อิน และท าTAX REFUND 

14.35 น. คณะออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่ TG 937 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอด
เที่ยวบนิ 

 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร  

05.35 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 

 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายตุ ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่านั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

 
เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 

โดย Thai Airways International (TG) 

อัตราค่าบริการ  พกัห้องคู ่ พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

วันที่ 6 – 15 เมษายน 2563  (วันสงกรานต์) 79,999 18,000 

วันที่ 7 – 16 เมษายน 2563  (วันสงกรานต์) 79,999 18,000 



 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนญุาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมกีารเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป (ท่านละ 18 ยูโร) 
 



***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท)   

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ  ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 



• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คนื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน 
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขยีนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอาย
ในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ)์  
7. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดยีว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เดก็อยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บญัชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
   9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า  
▪ กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงนิในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยื่นวีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ให้มียอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนามายื่นเพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  
หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดม้ียอดในการปรับสมุด 
▪ ส าหรับท่านที่ท างาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยื่นวีซ่า ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  



10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรอง
ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ้่ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดค้วิยื่นวีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิ
ยื่นวีซ่าวนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงนิจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถาน
ฑูต) โดยไมต่อ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีข่อหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท้ีก่  าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่  
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ 
 

***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 

 


