
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
เดือนมกราคม: 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 
เดือนกมุภาพนัธ์: 24 ก.พ. – 4 ม.ีค. 2561
เดือนมนีาคม: 1– 9 ม.ีค.//17 –25 ม.ีค.// 24
 

61 
24 ม.ีค. – 1 เม.ย.// 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 2561 



วนัแรก กรุงเทพฯ–มิวนิค 

17.30 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั"น 
กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ที%บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิคโดยเที%ยวบินที%
 

วนัที/สอง มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์

05.30 น.   เดินทางถึงเมืองมิวนิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้
(Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที%สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายที%มี
ทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่านเดินทาง
ขึ"นปราสาทชมความสวยงามของ 
Castle) โดยรถบัสเล็ก( หากช่วงที/หิม
นักท่องเที/ยว เนื/องด้วยเพื/อความปลอดภัย
ปราสาท เนื/องจากเวลาหิมะตกทางจะลื/นและอันตราย 
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์
นิยาย ซึ% งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที% 
ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และผูที้%สิ"นพระชนมใ์นสถานะการณ์ที%ค่อนขา้งมีเงื%อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั"น
ปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์%เป็นที%ยืนยนัได้
หลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที%ทรงก่อสร้างที%รวมทั"งวงัและปราสาทใหญ่โตที%ทั" งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปด้วย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั"ง
และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์
ของหอ้งต่างๆ ที%ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม

เที/ยง รับประทานอาหารเที/ยงที/ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั"นนาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือก

ระลึกสมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทาง
พกัตากอากาศเล็กๆทางใตข้องมิวนิค ตั"งอยูก่ลาง
ในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงัของตึกต่าง ๆ 
ยงัเป็นรูปเขียนเรื%องราวในคริสตศ์าสนาที%น่าชมยิ%งเป็นที%นิยมของนกัท่องเที%ยวทั"งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็น
ศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ"าแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก

คํ/า รับประทานอาหารคํ/าที/ ภัตตาคาร 
นําเข้าที/พกั ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกนั
 

วนัที/สาม การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั"นนําท่านออกเดินทางไปยงั
ซุกสปิตเซ่(Zugspitze) เป็นยอดเขา ที%สูงที%สุดในเยอรมนั 

สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั"น 4 คาน์เตอร์ 
พบกบัเจา้หนา้ที%บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ

โดยเที%ยวบินที% QR833/QR059แวะเปลี%ยนเครื%องที%กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์

ปราสาทนอยชวานชไตน์–การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่
เมืองเล็กๆที%สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายที%มี

ทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่านเดินทาง
ขึ"นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 

หากช่วงที/หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่
เพื/อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึVน-ลง 

ปราสาท เนื/องจากเวลาหิมะตกทางจะลื/นและอันตราย )นาํเขา้ชมตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ซึ% งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั"งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ% งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที% 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรง

และผูที้%สิ"นพระชนมใ์นสถานะการณ์ที%ค่อนขา้งมีเงื%อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั"น
ยอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์%เป็นที%ยืนยนัไดแ้น่นอนแต่สิ%งที%ทรงทิ"งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่น

หลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที%ทรงก่อสร้างที%รวมทั"งวงัและปราสาทใหญ่โตที%ทั" งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปด้วย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั"งปราสาทนอยชวานชไตน์ซึ% งเป็นปราสาทที%มีชื%อเสียงเป็นที%รู้จกักนัทั%วโลก 

ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสําคญัของเยอรมนี
ของหอ้งต่างๆ ที%ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ 
รับประทานอาหารเที/ยงที/ ภัตตาคาร 
จากนั"นนาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกซื"อสินคา้ของฝากของที%

สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่นเมือง
กๆทางใตข้องมิวนิค ตั"งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวย

ในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงัของตึกต่าง ๆ 
นคริสตศ์าสนาที%น่าชมยิ%งเป็นที%นิยมของนกัท่องเที%ยวทั"งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็น

ศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ"าแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 
รับประทานอาหารคํ/าที/ ภัตตาคาร  

หรือระดับเดียวกนั 

ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพาซ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
กนั"นนําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพื%อนําท่านขึ" นรถไฟขึVนไปยงัยอด

เป็นยอดเขา ที%สูงที%สุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้

คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน 
พบกบัเจา้หนา้ที%บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ

แวะเปลี%ยนเครื%องที%กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

นาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา 
เมืองเล็กๆที%สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายที%มี

ตั"งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลที%มีลกัษณะนิสัยที%

และผูที้%สิ"นพระชนมใ์นสถานะการณ์ที%ค่อนขา้งมีเงื%อนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั"น
แน่นอนแต่สิ%งที%ทรงทิ"งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่น

หลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที%ทรงก่อสร้างที%รวมทั"งวงัและปราสาทใหญ่โตที%ทั" งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปด้วย
าสาทที%มีชื%อเสียงเป็นที%รู้จกักนัทั%วโลก 

คนสําคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดาร
 

นคริสตศ์าสนาที%น่าชมยิ%งเป็นที%นิยมของนกัท่องเที%ยวทั"งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็น

ไปยงัยอดเขา
อิสระให้



ท่านสัมผสักบัลานหิมะ และธารนํ"าแขง็ จากนั"นนาํท่าน
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 
ท่องเทียวมาที%นี% ราว 500,000 คน 

เที/ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค

(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหนึ%งในเมืองมั%งคั%งที%สุดของยุโรปเมืองตั"งอยู่
บนแม่นํ" าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์
เมืองเก่าของมิวนิค ที%ตั"งของศาลาวา่การเมืองเก่าที%งดงามดว้ยศิลปะ
แม่พระ โบสถ์ใหญ่ที%มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื"อ
สินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซึ% งจะมีหา้งสรรพสินคา้

คํ/า รับประทานอาหารคํ/าที/ ภัตตาคาร 
นําเข้าที/พกั ณ Mercure City Munich Hotel 
 

วนัที/สี/  มิวนิค–ซาลส์เบิร์ก–ฮัลสตัท–เชสกีV ครุมลอฟ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 จากนั"นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง 

หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและ
อยา่งดีที%สุดในกลุ่มประเทศที%พดูภาษาเยอรมนั
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นที%จดจาํกนัในฐานะที%ตั"งอยู่บน
มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่าน
ใชเ้ป็นที%ถ่ายทาํภาพยนตร์เรื%อง The Sound of  Music 
สะพานขา้มแม่นํ" าซาลซาค ไปยงัย่านถนนคนเดิน นาํท่านไป
สาร์ทจากดา้นนอก จากนั"นใหท้่านอิสระเลือกซื"อสินคา้ของที%ระลึก

เที/ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั"นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์

ที%สุดในโลก จนได้รับการขึ" นทะเบียนเป็น
ท่องเที%ยวเล็กๆ ที%ตั"งอยูท่างฝั%งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ททัท ์
Hallstatt) หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ซี 
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut
แห่งหนึ% งของประเทศออสเตรียอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตาม
หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที% ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ% งเป็น
อาคารขนาดเล็กที%แยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นที%เก็บหัวกะโหลก
มากกว่า 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที%เสียชีวิตในศตวรรษที% 

ท่านสัมผสักบัลานหิมะ และธารนํ"าแขง็ จากนั"นนาํท่านขึVนกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของ
ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบันํ" าทะเล ในแต่ละปีจะมีนกั

 
อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

นครมิวนิคเป็นเมืองที%ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 
และเป็นหนึ%งในเมืองมั%งคั%งที%สุดของยุโรปเมืองตั"งอยู่

เทือกเขาแอลป์ ) นาํท่านชมจัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลาง
ของศาลาวา่การเมืองเก่าที%งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหาร

มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื"อ
นนคนเดิน ซึ% งจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

รับประทานอาหารคํ/าที/ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ 
Mercure City Munich Hotel หรือระดับเดียวกนั 

เชสกีV ครุมลอฟ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองที%ใหญ่ที%สุดลาํดบัที% 4 ใน

เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ%งในใจกลางเมืองที%ถูกดูแลรักษา
ภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการยเูนสโกขึ"นทะเบียนให้เป็น

ซาลซ์เบิร์กเป็นที%จดจาํกนัในฐานะที%ตั"งอยู่บนเทือกเขาแอลป์เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกัง 
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านไดถ่้ายรูปภายในสวนมิราเบล ที%เคย

The Sound of  Music จากนั"นนาํท่านเดินขา้ม
สะพานขา้มแม่นํ" าซาลซาค ไปยงัย่านถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโม

จากนั"นใหท้่านอิสระเลือกซื"อสินคา้ของที%ระลึกของฝาก    
อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เมืองฮัลล์ทัทท์เมืองไดชื้%อว่าตั"งอยู่ริมทะเลสาบที%สวย
นโลก จนได้รับการขึ" นทะเบียนเป็นมรดกโลกฮัลล์ททัท์ เป็นเมือง

ที%ตั"งอยูท่างฝั%งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ททัท ์(Lake 
หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค

Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ที%สําคญัมาก
แห่งหนึ% งของประเทศออสเตรียอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ที% ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซึ% งเป็น
อาคารขนาดเล็กที%แยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นที%เก็บหัวกะโหลก

กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนที%เสียชีวิตในศตวรรษที% 18-19

ต่อไปยังจุดสูงสุดของ
ในแต่ละปีจะมีนกั

ของประเทศ 

ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง
เป็นหนึ%งในใจกลางเมืองที%ถูกดูแลรักษา
ขึ"นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.



จากนั"นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก 
แมนติกตั"งอยู่ในวงลอ้มของแม่นํ" าวตัตาว่า
หลายราชวงศ ์ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร พเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า
นําเข้าที/พกั ณ The Old Inn Hotel 
 

วนัที/ห้า เชสกีVครุมลอฟ–ปราค–มหวหิารเซนต์วตุิส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของ
มรดกโลก ซึ% งถูกสร้างขึ"นเมื%อปี ค
รองจากปราสาทปราก อยู่บนเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า
ปราสาทแห่งนี" ประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง
แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที%ตั"งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศั
ตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงราย
กนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาที%สวยงาม
ราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

เที/ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบ
ซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม 
วิหารสไตล์ โกธิคที%ใหญ่ที%สุดของเชคตั"งชื%อเทิดทูนให้กบัเซนตว์ิตุส
ของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคอีกดว้ย และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั"งเมือง ณ จุดชมวิว
ออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศ
นาํท่านขา้มไปยงัย่าน Old Town
อนุสาวรียย์านฮุส ซึ% งอดีตเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลยั ชาลส์ ในยุคของ
กษตัริย ์ที% 4จากนั"นให้ท่านอิสระเลือกซื"อสินคา้ ของที%ระลึกประจาํถิ%นได ้ณ 
เขตเมืองเก่า สินคา้ที%ขึ"นชื%อของที%นี% คือ เครื%องแกว้โบฮีเมีย

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมนูขึVนชื/อ เป็ดโบฮีเมี/ยน
นําเข้าที/พกั ณ  Barcelo Hotel หรือระดับเดียวกนั
 

วนัที/หก ปราค–บราติสลาว่า–บูดาเปสต์–

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ
เมืองที%ใหญ่ที%สุดของสาธารณรัฐสโลวาเกีย

เที/ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

จากนั"นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีVครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที%  แสนสวย และโร
แมนติกตั"งอยู่ในวงลอ้มของแม่นํ" าวตัตาว่ามีปราสาทครุมลอฟซึ% งเป็นปราสาทที%มีการเปลี%ยนมือกนัครอบครองจาก

โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 
พเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า 

The Old Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั 

มหวหิารเซนต์วตุิส–สะพานชาลส์–หอนาฬิกา ดาราศาสตร์–

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟ 

ซึ% งถูกสร้างขึ"นเมื%อปี ค.ศ.1250เป็นปราสาทที%ใหญ่เป็นอนัดบั 2 
าก อยู่บนเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายใน

ปราสาทแห่งนี" ประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 
แห่งที%ตั"งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศันียภาพของ

ตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงราย
กนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาที%สวยงามจากนั"นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงป

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 
อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ปราสาทแห่งปราคซึ% งในยุคกลางที%ใหญ่ที%สุด และถือว่าเป็นที%
ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเร

อาณาจกัรออสเตรีย ชม วิหารเซนต์วิตุส จากด้านนอก ซึ% งเป็นมหา
วิหารสไตล์ โกธิคที%ใหญ่ที%สุดของเชคตั"งชื%อเทิดทูนให้กบัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนัปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบที%ทาํการ
ของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคอีกดว้ย และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั"งเมือง ณ จุดชมวิว

งสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั"นนาํท่านไปยงัยงั
Old Townนาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

ยานฮุส ซึ% งอดีตเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลยั ชาลส์ ในยุคของ
ให้ท่านอิสระเลือกซื"อสินคา้ ของที%ระลึกประจาํถิ%นได ้ณ 

องที%นี% คือ เครื%องแกว้โบฮีเมีย 
พเิศษกบัเมนูขึVนชื/อ เป็ดโบฮีเมี/ยน 
หรือระดับเดียวกนั 

–ล่องแม่นํVาดานูบ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย ที%ตั"งอยู่ริมฝั%งแม่

งสาธารณรัฐสโลวาเกีย รวมทั"งเป็นเมืองที%มีประชากรหนาแน่นที%สุด
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เป็นเมืองเก่าที%  แสนสวย และโร
มีปราสาทครุมลอฟซึ% งเป็นปราสาทที%มีการเปลี%ยนมือกนัครอบครองจาก

–จัตุรัสเมืองเก่า 

ปัจจุบนัปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบที%ทาํการ
ของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคอีกดว้ย และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั"งเมือง ณ จุดชมวิวจากนั"นนาํท่าน

จากนั"นนาํท่านไปยงัยงัสะพานชาลส์ ซึ% งสะพานนี"จะ
มืองเก่าของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

ที%ตั"งอยู่ริมฝั%งแม่นํ" าดานูบ เป็นเมืองหลวงและ
ประชากรหนาแน่นที%สุดในภูมิภาคยโุรปกลาง 



บ่าย นําท่านออกเดินทางสูกรุงบูดาเปสต์ เพื/อนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื/อลงเรือ 
แม่นํVาดานูบแม่นํ" าสายโรแมนติก มน
ทิวทศัน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือน 
สองฟากฝั%งแม่นํ" าดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์
ถือวา่สัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั"
ฝั%งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที%ชาวฮงักาเรี% ย
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ
1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์
สหราชอาณาจกัร 

คํ/า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิVมลองซุปกูราซ เข้มข้นที/มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า
นําเข้าที/พกั ณ Mercure Buda Hotel
 

วนัที/เจ็ด บูดาเปสต์–ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาํท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมนัโบราณขึ"นไปย ั
โบราณสถาน ซึ% งยงัมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจ
ประวติัศาสตร์การสร้างชาติฮงักาเรียน สร้า
ของชาวประมง ผูเ้สียสละชีวิตปกป้องบา้นเมื
รานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ% งสร้างขึ"นตั"งแต่
รอบเมืองที%สวยที%สุด สามารถชมความงามของแม่
มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮงัการี% ริ
ประทับใจกับการที%ได้มาเยือน 
สาธารณรัฐฮงัการี บริเวณนี" ยงัเป็นที%ตั"
เก่าแก่อายุ 700 ปี ที%ไดรั้บขึ"นทะเบี
พระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ู ้
แห่งนี" เคยเป็นสถานที%ประกอบพระราชพิธีเถลิ

ฮงัการี แต่ในช่วงที%ฮงัการีถูกรุกรานจากก
เปลี%ยนสภาพใหเ้ป็นมสัยสิ หลกัของเมืองภาย
ในช่วงสงครามขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถ์แมนเ
กระทั%งเมื%อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์
ดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามตามสไตล์นี
ด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที%
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที/ 1
เป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติม
พื"นเมืองและของที%ระลึกตามอธัยาศยั
อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ ตั"งตระหง่านอยู่ก

นําท่านออกเดินทางสูกรุงบูดาเปสต์ เพื/อนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื/อลงเรือ 
แม่นํ" าสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เสื%อมคลาย เพลิดเพลินกบั

ลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้น
กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี 

งการี อาคารรัฐสภาตั"งโดดเด่นอยูริ่มแม่นํ" าดานูบบน
ฐสภาที%ชาวฮงักาเรี% ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที%สวยที%สุดในโล

มแบบนีโอ-โกธิกที%ดูคลาสสิคดว้ย หลงัคาสีแดง อาคารรั
ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐ

ลิVมลองซุปกูราซ เข้มข้นที/มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า
Mercure Buda Hotel หรือระดับเดียวกนั 

ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน–จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวยีนนา 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชนโรมนัโบราณขึ"นไปยงั คาสเซิลฮิลล์ถ่ายรูปเป็นที%ระลึกกั

องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน
งชาติฮงักาเรียน สร้างขึ"นเพื%อระลึกถึงความกลา้หาญ
ละชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอนที%ถูกพวกมองโกลรุก

ซึ%งสร้างขึ"นตั"งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์
สามารถชมความงามของแม่นํ" าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า 

าคารรัฐสภาฮงัการี% ริมแม่นํ" าดานูบที%งดงามตรึงตา 
มาเยือน “บูดาเปสต์” นครหลวงอันงดงามแห่ง

บริเวณนี" ยงัเป็นที%ตั"งของ โบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์ใหญ่
ปี ที%ไดรั้บขึ"นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถส์แห่งนี"ตั"งชื%อตาม

เทียส กษตัริยผ์ูย้ิ%งใหญ่แห่งฮงัการี เมื%ออดีตโบสถ์
ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่ง

ฮงัการีถูกรุกรานจากกองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถู
สยสิ หลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541

งทพัเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
บลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลบัมายิ%งใหญ่และงด

สีอนัสวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถ์ประดบัประดาไป
ะจกสีที%บอกเล่าเรื% องราวทางศาสนาที%แสนงดงาม และย ั

1ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ ตั"งเด่นเป็นสง่าให้ไดช้มกนั
รูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมที%งดงามของศตวรรษที%11เพลิดเพลินกบัการเลือ

ธยาศยันําท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที%แห่งนี" เป็นลา
รษ ตั"งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่แควร์อนุสาวรียแ์ห่งนี" สร้างขึ"

ฐสภาที%สวยที%สุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ
ย หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี" เริ%มสร้างเมื%อปี ค.ศ. 

อิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 

ลิVมลองซุปกูราซ เข้มข้นที/มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า 

ถ่ายรูปเป็นที%ระลึกกับคฤหาสน์ของกษตัริย์ และ
ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาส เตียน ที%สะทอ้น

วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูก
1541 และ

ยเป็นอย่างมาก 
งใหญ่และงดงาม

ระดบัประดาไป
าสนาที%แสนงดงาม และยงัมี 

าให้ไดช้มกนั
เพลิดเพลินกบัการเลือกซื"อสินคา้

สถานที%แห่งนี" เป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ที%มี
าวรียแ์ห่งนี" สร้างขึ"นเพื%อเฉลิมฉลองการก่อตั"ง



อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 
สัญลกัษณ์  ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกที%เป็
ชนเผา่ทั"ง 7 ที%ร่วมกนัก่ อตั"งอาณาจกัรฮงัการี% ขึ"นเมื%

เที/ยง บริการกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั"นนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา

อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที%ยวอีกมากมายที%ต่างพากนัมาเยือนดินแดนอนั
แสนโรแมนติค เป็นศูนยก์ลางทั"งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 
เวียนนายงัเป็นที%ตั"งของหน่วยงานใน
Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น

คํ/า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําเข้าที/พกั ณ Art Hotel หรือระดับเดียวกนั

 

วนัที/แปด เวยีนนา–พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 จากนั"นนาํท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัเชรินน์บรุนน์

ยิ%งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปที%มีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั"ง  บารอค, รอคโคโค หรือศิ
เวยีนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที%ยวอีกมากมายที%ต่างพากนัมา
เยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นําท่านผ่านชมความงามของอาคาร
สาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า  
จากนั" นนําท่านไปยังร้านค้าปลอดภาษีซึ% งจะมีสินค้า
หลากหลายประเภท และหลากหลายี%ห้อ อาทิ
สวิส กระเป๋า ฯลฯจากนั"นนาํท่านเดินช้อปปิ" งย่านใจกลางเมืองบน
เดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที% มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชื%อดัง
หลากหลายยี%ห้อ และยงัเป็นที%ตั" งของ 
ศักดิo สิทธิo ของกรุงเวียนนาจากนั" นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง
เวยีนนา เพื%อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.55น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์
สนามบินโดฮา 

 
วนัที/เก้า กรุงเทพมหานคร  

12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 
 

����

000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นที%ตั"งของรู
กรโรมนัคาทอลิกที%เป็นดั%งหลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็

ณาจกัรฮงัการี% ขึ"นเมื%อริศตวรรษที% 9 

กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของ
กาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที%ยวอีกมากมายที%ต่างพากนัมาเยือนดินแดนอนั

เป็นศูนยก์ลางทั"งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 
เป็นที%ตั"งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development 

และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

หรือระดับเดียวกนั 

พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิV งถนน คาร์ทเนอร์–กรุงเทพฯ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กที%มีความสวยงามและ

ยิ%งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปที%มีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลาย
รอคโคโค หรือศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย ชมเมือง

เวยีนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที%ยวอีกมากมายที%ต่างพากนัมา
เยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นําท่านผ่านชมความงามของอาคาร
สาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า   

ร้านค้าปลอดภาษีซึ% งจะมีสินค้าแบนด์เนมต่างๆ 
ากหลายประเภท และหลากหลายี%ห้อ อาทิเครื%องแกว้ชวาลอฟสกี"  นาฬิกา

สวิส กระเป๋า ฯลฯจากนั"นนาํท่านเดินช้อปปิ" งย่านใจกลางเมืองบนถนนคน
ที% มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชื%อดัง

หลากหลายยี%ห้อ และยงัเป็นที%ตั" งของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึ% งเป็นวิหาร
จากนั" นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง

เวยีนนา เพื%อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที/ยวบินที/  QR 184

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

���ขอบคุณท่านที/ใช้บริการ����� 
 

งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็น
ฮงัการี รอบเสาสูงเป็นที%ตั"งของรูปหล่อผูน้าํของ

และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของ
กาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที%ยวอีกมากมายที%ต่างพากนัมาเยือนดินแดนอนั

6 ลา้นคน มีแม่นํ" าดานูบไหลผา่น 
United Nations Industrial Development 

พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กที%มีความสวยงามและ

QR 184/ QR 836แวะเปลี%ยนเครื%องที%

 



 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี/ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํVามันและภาษีสนามบินเพิ/มเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ/ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิiในการยกเลกิหรือเปลี/ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดนิทาง
น้อยกว่า 20 ท่าน*** 
สําหรับท่านที/เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนืVอ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 

* ในกรณเีลื/อนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื%นวซ่ีา ซึ% งอาจจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมี ค่าใชจ่้ายและ
เอกสารเพิ%มเติม เนื%องจากทางสถานทูต จะอนุมติัวซ่ีาใหพ้าํนกัอาศยัใน ETATS SCHENGEN อยา่งเคร่งครัด* 
 
อตัรานีVรวม 
1) ค่าตัvวเครื%องบิน (ECONOMY CLASS) ที%ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที/ทางสายการบินกาํหนด (นํ"าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ"น
เครื%องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที%ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที%ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชั/วโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที%ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื/องปรับอากาศ 

เนื/องจากอยู่ในภูมิประเทศที/มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึVนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี/ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื"อที%ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที%และการแสดงทุกแห่งที%ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที%ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื/นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

 เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี  ออสเตรีย 9 วัน  
QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ พกัเดี%ยว 
จ่ายเพิ%ม 

เดือนมกราคม: 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 61 59,999 12,000 
เดือนกมุภาพนัธ์: 24 ก.พ. – 4 ม.ีค. 61 59,999 12,000 
เดือนมนีาคม: 1– 9 ม.ีค.  //  17 –25 ม.ีค.  
24 ม.ีค. – 1 เม.ย.  //  30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 61 

59,999 12,000 



10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเงื%อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีVไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที%จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื%นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื%องดื%มสั%งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที%บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ"าหนกัส่วนที%เกิน 20 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิ"น (ระเบียบของสายการบิน) 
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป (ท่านละ 2 ยูโร/คน/วัน) 
 
***กรุณาพจิารณาเงื/อนไขต่างๆ และเงื/อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงื/อนไขการสํารองที/นั/ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื%นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน
ที%เหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

• ส่วนที/เหลอืชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนัVนจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั"นทางบริษทัขอสงวนสิทธิo ในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ20,000

บาท) 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วนั เนื%องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการที%ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ในการไม่คืนเงินทั"งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื%นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื%อในคณะมีผูส้ํารองที%นั%งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื%องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที%เป็นกรุ๊ปในการยื%นวีซ่า อาทิ ตัvวเครี%องบิน , ห้องพกัที%คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื%นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยื/นวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายื/นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื/อมาสแกรนลายนิVวมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที/ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที/ใช้ในการยื/นวีซ่าท่องเที/ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที%มี
ความประสงคจ์ะยื%นวีซ่าท่องเที%ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที%สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื%นวซ่ีาเท่านั"น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที/ท่านยื/นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที/เกดิขึVนดังต่อไปนีV 
- ค่าธรรมเนียมการยื/นวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั"งสิ"นแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตัrวเครื/องบิน หรือตัrวเครื/องบินที/ออกมาจริง ณ วันยื/นวซ่ีา ซึ% งตัvวเป็นเอกสารที%สาํคญัในการยื%นวซ่ีา หาก 



  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัrวเครื/องบินถ้าออกตัrวมาแล้วไม่สามรถ REFUNDไดเ้นื%องจากบริษทัจองตัvวเป็นตัvวกรุ๊ปซึ% งตัvวกรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัvว   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัvวตามจริงเท่านั"น 
 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที%เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี"แจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิiในการยึดค่าใช้จ่ายทัVงหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัVงสิVน 

• ในกรณีที/ทางบริษัทขอเอกสารเพิ/มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที/ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่
ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิiไม่คนืเงินมดัจําให้ท่าน 

• ทางบริษัทเริ/มต้น และจบ การบริการ ที/สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สํารองตัvวเครื%องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ%งอย่างใดที%ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี"  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที%นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั"นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที%
จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที%เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เที%ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที%ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ในการที%จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั"งสิ"น เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที%เกิดขึ"นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั"งสิ"นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้% งผลประโยชน์สูงสุดที%ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี%ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี%ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิo ที%จะเปลี%ยนแปลงรายการท่องเที%ยวในกรณีที%มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ที%จะเปลี%ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัการเปลี%ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษา มาตรฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ที%จะไม่รับผดิชอบในส่วนที%เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั"งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที/สถานฑูต) 
1.หนงัสือเดินทางที%เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ"นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื

สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.(รูปหน้าใหญ่)จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืVนฉากหลงัสีขาว
เท่านัVน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั"ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื%อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี%ยนชื%อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ%มเติมกรณีอื%น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  



5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ%ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ%ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื%นเอกสารเพิ%มเติมดงันี"   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื%น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ%งออกใหโ้ดยที%วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั"น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที%ยื%นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ%งออกให้โดยที%วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั"นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื%อบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที%ยื%นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ%งออกให้โดยที%วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั"นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื%อมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที%ยื%นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื%อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั"น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั"งบนัทึกการหยา่ซึ% งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้%น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั"น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูที้%เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั"น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั"น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที%เดินทาง( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที%มีรายชื%อผูป้ระกอบกิจการ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์%มีชื%อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้( สําเนา) 
8.3 กรณีที%เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัVน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีที%เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัVน( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั"น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั"นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั"นปีที%ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัVน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั"งแนบรูปถ่าย

สถานที%ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัVน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านัVนพร้อมนําเล่มจริงมาแสดงวนัที/ยื/นวซ่ีา 
� กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ%ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื%นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ%าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั" งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื%นวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
� การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน  

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที%มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ%มเติมดงันี"   



10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั"น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที%จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี"  

� เขียนจดหมาย decareเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
� กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
� กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั"งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั"งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที%จะใชย้ื%นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั"งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชื%อผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 
11. กรณีผูที้%กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื%นขอวซ่ีา ณ ประเทศที%ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื%นขอวซ่ีาที%ไดก้ล่าวมานี"  เป็นเพียงขอ้เบื"องตน้ที%ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ"นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ% งอาจมีการเปลี%ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** สําหรับคนที/จะใช้เล่มไปที/อื/นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


