
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กาํหนดการเดนิทาง  ปี2563       

เดือนกุมภาพันธ์ : 1 – 9 ก.พ. (วนัมาฆบูชา)  // 8 – 16 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) // 15 – 23 ก.พ. // 29 ก.พ. – 8 ม.ีค. 
เดือนมีนาคม : 7 – 15 ม.ีค. // 14 – 22 ม.ีค. // 21 – 29 ม.ีค. // 28 ม.ีค. – 5 เม.ย. 
เดือนเมษายน : 9 – 17 เม.ย. (วนัสงกรานต์) // 10 – 18 เม.ย. (วนัสงกรานต์) // 11 – 19 เม.ย. (วนัสงกรานต์) //  
                        12 – 20 เม.ย. (วนัสงกรานต์) // 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วนัแรงงาน)   
เดือนพฤษภาคม : 16 – 24 พ.ค. // 30 พ.ค. – 7 ม.ิย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 
เดือนมิถุนายน : 13 – 21 ม.ิย. // 20 – 28 ม.ิย. 
วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน 
กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ
ในการเดินทาง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR059 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

วันที่สอง มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช – พาร์เท่นเคยีร์เช่น 

06.55 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวาน
เกา (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเสน้ทางสาย
ที่มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นาํท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วย เพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึน้- ลง ปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทาง
จะล่ืนและอันตราย ) นาํเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขา
ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ 
เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที่มีลกัษณะนิสยัที่ลึกลบั
เป็นปริศนา (eccentric) และผูท้ี่ส้ินพระชนมใ์นสถานะการณ์ที่ค่อนขา้ง
มีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มี
หลกัฐานทางการแพทยท์ี่เป็นที่ยนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงที่ทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรม
ที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง 
รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ์ ริชาร์ด วาก
เนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนีชมความวจิิตรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ได้ รับการตกแต่ง
อยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย  จากนั้นนาํคณะเดินลงจากปราสาท อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของที่

ระลึก สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคยีรเช่น 
เมืองพกัตากอากาศเลก็ๆทางใตข้องมิวนิค ตั้งอยูก่ลาง เทือกเขาแอลป์ เมือง
แสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงั

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


ของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาที่น่าชมยิง่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดู
หนาวและยงัเป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ้ าแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 
 พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 

วันที่สาม การ์มิช-พาร์เท่นเคยีร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงั เมือง ไอบ์เซ่  เพือ่นาํท่านขึ้น รถไฟขึน้ ไปยงัยอด เขา
ซุกสปิตเซ่  (Zugspitze) เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้
ท่านสมัผสักบัลานหิมะ และธารนํ้ าแขง็ จากนั้นนาํท่าน ขึน้กระเช้า ต่อไปยังจุดสูงสุดของ
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล  ในแต่ละปีจะมีนกั
ท่องเทียวมาที่น่ี ราว 500,000 คน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขา (ม้ือที่ 4) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก ) และ

เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ที่สุดของยโุรปเมืองตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  
นาํท่าน ชม  จัตุรัสมาเรียนพาซ  ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาวา่
การเมืองเก่าที่งดงามดว้ยศิลปะ โกธิ ค และวหิารแม่พระ โบสถใ์หญ่ที่ มีโดมเป็น
รูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถ นนคนเดิน ซ่ึงจะ
มีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ (ม้ือที่ 5) 
 พักค้างคืน ณ Holiday Inn Munich หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 

 

วันที่ส่ี มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาํดบัที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง

หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา
อยา่งดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการ ยเูนสโกขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นที่จดจาํกนัในฐานะที่ตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก  โวฟกงั 
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่าน ไดถ่้ายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคย
ใชเ้ป็นที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นนาํท่านเดินขา้ม
สะพานขา้มแม่นํ้ าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไป ถ่ายรูปบ้านโม
สาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกของฝาก    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) 
บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริมทะเลสาบที่สวย

ที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก  ฮลัลท์ทัท ์เป็นเมือง

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


ท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake 
Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวตัิศาสตร์ที่สาํคญัมาก
แห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
หรือท่านสามารถเขา้ไปพสูิจน์ความกลา้ที่ ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็น
อาคารขนาดเล็กทีแ่ยกตวัออกจากคริสตจกัร ภายในเป็นที่เก็บหวักะโหลกมากกวา่ 1,200 กะโหลก ส่วนใหญ่เป็นคนที่
เสียชีวติในศตวรรษที่ 18-19 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็น
เมืองเก่าที่แสนสวยและโรแมนติกตั้งอยูใ่นวงลอ้มของแม่นํ้ าวตัตาวา่ มีปราสาทครุมลอฟซ่ึงเป็นปราสาทที่มีการ
เปล่ียนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า (ม้ือที่ 8) 
 พักค้างคืน ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3) 
 

วันที่ห้า เชสกีค้รุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
นาํคณะเดินชมบริเวณจุดชมววิบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟ มรดกโลก ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ.1250เป็น
ปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายุ
เก่าแก่กวา่ 700 ปี ภายในปราสาทแห่งน้ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง  40 
หอ้ง ลานปราสาท  5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนิน
เขาชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงั
นอ้ยหลงัคาสีสม้เรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาที่สวยงาม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) 
บ่าย นาํเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซ่ึงในยคุกลางที่ใหญ่ที่สุด และถือวา่เป็นที่

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบ บิร์ก พระนางมาเรีย เทเร
ซ่า แห่ง อาณาจกัรออสเตรีย ชม วิหารเซนต์วิตุส จากดา้นนอก ซ่ึงเป็นมหา
วหิารสไตล ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของเชคตั้งช่ือเทิดทูนใหก้บัเซนตว์ตุิส ปัจจุบนั
ปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบที่ทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค
อีกดว้ย และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชมววิ จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั้นนาํท่านไปยงัยงัสะพานชาลส์ ซ่ึงสะพานน้ี
จะนาํท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town นาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่า
ของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์ ยานฮุส ซ่ึงอดีตเคยเป็น
อธิการบดีของมหาวทิยาลยั ชาลส์ ในยคุของกษตัริย ์ที่ 4 จากนั้นใหท้่านอิสระ
เลือกซ้ือสินคา้ ของที่ระลึกประจาํถ่ินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ที่ขึ้นช่ือของที่น่ี 
คือ เคร่ืองแกว้โบฮีเมีย  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมี่ยน (ม้ือที่ 11) 



 พักค้างคืน ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4) 
 
 

วันที่หก ปราค – บราติสลาว่า – เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 12) 
ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า นครหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บราติสลาวา
ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝ่ังของแม่นํ้ าดานูบ  มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและประเทศ
ฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวยีนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 
แห่งที่ตั้งอยูใ่กลก้นัมากที่สุดในยโุรป โดยตั้งอยูห่่างกนัไม่ถึง 60 กิโลเมตร  บราติสลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการ
ปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เป็นที่ตั้งของทาํเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ และยงัเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑ ์โรงละคร หอศิลป์ และสถาบนัอ่ืน ๆ ที่มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และการศึกษา รวมทั้งสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัทางธุรกิ จและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจาํนวน
มาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13) 
บ่าย นําท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคลิ จัตุรัสเมืองเก่า ที่ว่าการเมือง โรงละคร  โบสถ์

เซนต์มาร์ติน อันเป็นสัญลักษณ์ เมืองบราติสลาวา  ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านออก
เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ลิม้ลองซุปกูราซ เข้มข้นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า (ม้ือที่ 14) 
 พักค้างคืน ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5) 
 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่นํ้าดานูบ –  จตุรัสฮีโร่ – ซิตาเดลล่า – เวียนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 15) 
นาํท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบา
สเตียน ที่สะทอ้นประวตัิศาสตร์การสร้างชาติฮงักาเรียน สร้างขึ้นเพือ่ระลึก
ถึงความกลา้หาญของชาวประมง ผูเ้สียสละชีวิ ตปกป้องบา้นเมืองในตอนที่
ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค .ศ. 1241-1242 ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค .ศ. 1905 

เป็นจุดชมววิทิวทศัน์รอบเมืองที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่นํ้ า
ดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮงัการ่ีริม
แม่นํ้ าดานูบที่งดงามตรึงตา ประทบัใจกบัการ ที่ไดม้าเยอืน “บูดาเปสต์” 
นครหลวงอนังดงามแห่งสาธารณรัฐฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็นที่ตั้งของ โบสถ์

แมทเทียส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ที่ไดรั้บขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถส์แห่งน้ีตั้ง
ช่ือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ูย้ิ่ งใหญ่แห่งฮงัการี เม่ื ออดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคย
เป็นสถานที่ประกอบพระราชพธีิเถลิงราชสมบตัิของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงที่ฮงักา รีถูก



รุกรานจากกองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกข นออกไปและถูกเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นมสัยสิ หลั กของเมืองภายใตก้าร
ปกครองของตุรกีในปี ค .ศ. 1541 และในช่วงสงครามขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์ม นเทียสไดรั้บความเสียหายเป็น
อยา่งมาก กระทัง่เม่ื อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสใหก้ลบัมายิง่ใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคา
สลบัสีอนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์ ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเ ล่า
เร่ืองราวทางศาสนาที่แสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ ตั้งเด่นเป็น
สง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11 เพลิดเพลินกบัการ
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกตามอธัยาศยั เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือ แม่นํ้าดานูบ  แม่นํ้ าสายโร
แมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่ เส่ือมคลาย เพลิดเพลินกบัทิ วทศัน์ของธรรมชาติ
ตลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ 
ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือวา่สญัลกัษณ์ของ
ฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้ งโดดเด่นอยูริ่มแม่นํ้ าดานูบบนฝ่ังเปสต ์เป็ นอาคาร
รัฐสภาที่ชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจวา่เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะ
ตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิคดว้ย หลงัค าสีแดง อาคารรัฐสภาแห่ งน้ีเร่ิม
สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภา
แห่งลอนดอน สหราช อาณาจกัร จากนั้นนาํท่านชม จตุัรัสวรีบุรุษ สถานที่แห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ที่มี
อนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษ ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองการก่อตั้ง
อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็น
สญัลกัษณ์  ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกที่เป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงั การี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผูน้าํของ
ชนเผา่ทั้ง 7 ที่ร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีขึ้นเม่ือริศตวรรษที่ 9 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 16) 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั ป้อมปราการซิดาเตลล่า บน เนินเขา 

Gellert Hill ซ่ึงเป็นจุดชมววิที่สูง และสวยที่สุดของ กรุงบูด าเปสต ์
ท่านจะไดส้มัผสักบัววิแบบพาโนรามาของกรุงบูดาเปสต ์จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน 
เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากนัมา
เยอืน  ดินแดนอนัแสนโรแมนติค เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มี
แม่นํ้ าดานูบไหลผา่น เวยีนนายงัเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใน สหประชาชาติหลายแห่ง เช่น  United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู ซ่ีโครงหมูย่างเวียนนา  (ม้ือที่ 17) 
 พักค้างคืน ณ Eventhotel Pyramide หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6) 
 

วันที่แปด เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ช้อปป้ิงถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 18) 

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/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


 นาํท่านเขา้ชมภายใน  พระราชวังเชรินน์บรุนน์   พระราชวงัฤดูร้อนแห่ง
ราชวงศฮ์บัสเบิร์ก ที่มีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดใน
ยโุรปที่มีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค 
หรือศิ ลปะประยกุตจ์ากทางเอเซีย จากนั้นนาํท่านผา่น ชมเมือง เวยีนนา 

เมืองแห่ง ดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโร
แมนติค โดยที่จะ ผา่นชมความงามของอาคารสาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า 
ศาลาวา่การกรุงเวยีนนา และนาํท่านแวะถ่ายรรูปกบั อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเร
ซ่า  จกัรพรรดินีผูย้ิง่ใหญ่ของอาณาจกัร ออสโตรฮงัการี และนาํท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้
พระราชวัง ฮอปส์บูร์ก  ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิตเลอร์ ผูน้าํนาซี
เยอรมนี ไดเ้ดินทางมายงัพระราชวงัแห่งน้ีเพือ่ประกาศรวม ออสเตรีย ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบั
ประเทศเยอรมนี 

 *** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากับการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆได้อย่างเต็มที่** 
จากนั้นนาํท่าน จากนั้นนาํท่านเดินชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน 
คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านคา้นานาชนิด ของแบรนดเ์นมช่ือดงัหลากหลาย
ยีห่อ้ และยงัเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซ่ึงเป็นวหิารศกัด์ิสิทธ์ิของกรุง
เวยีนนา  จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวี ยนนา เพือ่เตรียม
เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

22.40 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่  QR 186/ QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่
สนามบินโดฮา      

 
วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร  

19.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 เยอรมนี  เชค สโลวาเกีย  ฮังการี  ออสเตรีย  9  วนั  

QATAR AIRWAYS  

อัตราค่าบริการ  พกัหอ้งคู ่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

วนัที ่1 – 9 ก.พ. (วนัมาฆบูชา)   59,999 15,000 

วนัที ่8 – 16 ก.พ. (วนัมาฆบูชา)   59,999 15,000 

วนัที ่15 – 23 ก.พ. 59,999 15,000 

วนัที ่29 ก.พ. – 8 ม.ีค. 59,999 15,000 

วนัที ่ 7 – 15 ม.ีค. 59,999 15,000 



 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
 

สําหรับท่านที่เป็นมุส ลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่ วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใช้ จ่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิม่เติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  

 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจํางว ดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

วนัที ่ 14 – 22 ม.ีค. 59,999 15,000 

วนัที ่ 21 – 29 ม.ีค. 59,999 15,000 

วนัที ่ 28 ม.ีค. – 5 เม.ย. 62,555 15,000 

วนัที ่ 9 – 17 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 66,666 15,000 

วนัที ่10 – 18 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 66,666 15,000 

วนัที ่11 – 19 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 66,666 15,000 

วนัที ่12 – 20 เม.ย. (วนัสงกรานต์) 66,666 15,000 

วนัที ่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วนัแรงงาน)   63,555 15,000 

วนัที ่ 16 – 24 พ.ค. 59,999 15,000 

วนัที ่ 30 พ.ค. – 7 ม.ิย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 59,999 15,000 

วนัที ่ 13 – 21 ม.ิย. 62,555 15,000 

วนัที ่ 20 – 28 ม.ิย. 62,555 15,000 



5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หาก วันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือกา รประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทําให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริ ษัทฯ จะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุใ นการเดินทางวงเงิน 1,000 ,000 บาท และค่ารักษาพยาบา ลในวงเงิน 200 ,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจําท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการที่ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการต อบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 



 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่ านที่มี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พจิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพจิารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพจิารณา ต๋ัวเคร่ืองบิน
ถ้าออกต๋ัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่
ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตา มทีข่อมาให้ทางบริษัท / เอกสาร ของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานัดหมายตามทีส่ถานทูตกาํหนด (มาสาย ) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้คาํพดูไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่ านการพจิารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิให้ท่าน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น  และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทา งของบริษทั  ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พงึจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายก ารท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นสุดวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 



4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต , 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 
ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท้ี่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที่เร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

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


8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานที่ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
   9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวันที่ย่ืนวีซ่า  
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วซ่ีา  และสาํเนามายืน่เพิม่เติมในวนัที่ยืน่วซ่ีา  
หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผือ่จะไดมี้ยอดในการปรับสมุด 
 สาํหรับท่านที่ทาํงาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืน่วซ่ีา ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่ไดค้ิวยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิว
ยืน่วซ่ีาวนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัที่ 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  
จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที่ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพือ่ไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท้ี่กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศที่ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาที่ไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้เบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 



 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพยีงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

 


