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เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเทีย่วสบาย ๆ เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบปราสาท

ในเทพนิยาย ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส ์บรูค เต็มอิ่มกับ

ธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายกุว่า 4,500 ปี แวะเมืองมรดกโลกที ่               

เชสกี้ ครุมลอฟ  (Cesky Krumlov) เพชรน ้ างามแห่งโบฮี เมีย สัม ผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก 

(Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เดนิเลน่ทีเ่ขตเมืองเกา่ทีบ่ราตสิลาวา (Bratislava) ล ่องเรือชม

กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองทีม่ีความสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาต ิ เขา้ชมความ

ยิง่ใหญแ่ละงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace)  แหง่ราชวงศฮั์บสบวร์ก  

ก าหนดการเดนิทาง               12-20 ม.ค.,26 ม.ค.-3 ก.พ.2560 

                                             2-10 ,9-17,16-24,ก.พ.,23 ก.พ.-3 ม.ีค.2560 

DAY 1: กรุงเทพฯ -โดฮา    

     DAY 2: โดฮา – มวินคิ – ฟุสเซน่     

     DAY 3: ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รูค -  การม์ชิ  
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     DAY 4: การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น – ฮลัสตทั – ซาลซบ์ูรก์  

     DAY 5: ซาลสบ์วรก์ – เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก  

     DAY 6: ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาว่า  

     DAY 7: บราตสิลาว่า – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ  

     DAY 8: บูดาเปสต ์– เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– สนามบนิ  

                                                   DAY 9: โดฮา- กรุงเทพฯ 
 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ – โดฮา 

16.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร์ Q สายการบนิ กาตาร ์แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

19.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย์ เท ีย่วบนิที ่QR 83   

22.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัที่สองของการเดนิทาง        โดฮา – มวินคิ – ฟุสเซน่ 

02.40 น. ออกเดนิทางสู่มวินคิ โดยเทีย่วบนิที ่QR059  

07.00 น. ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ีสุ่ดของยุโรป ซึง่มพีรมแดนต ิด

เทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่

จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตัวเอง ทั ้งดา้นศ ิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขา

หมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์น าท่านเดนิทางกลับสู่มวินคิ เพื่อเขา้สู่โลกแห่งยนตร

กรรมของ BMW Welt ท ีจั่ดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. 

ตัง้อยู่ตดิกับอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ 

BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบทุกรุ่นจัด

แสดงอยู่ โดยพื้นท ีใ่น BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นท ีต่่างๆ  ในการจัดแสดง

รถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรยี์, โซนมอเตอรไ์ซค์ BMW, โซน MINI 

Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่

ระลกึจากรา้นคา้ในโชวรู์ม 

ระยะทาง 39 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย จากนัน้น าชมจตุัรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของ

ประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมอืงที่ม ี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่

19 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมนัีกท่องเท ี่ยวรอคอยเฝ้า

ชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่

ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คย

มคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ 

และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง       ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รูค - การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี เพื่อน าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิท รา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย  ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง  

ระยะทาง 5 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

บา่ย  ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอ ิน 

ซึง่ค าว่าอินสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอ ิน มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเท ือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมืองอินส์บรูค  ซึ่งตั ้งอยู่ในเขตเมือ งเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าห รับเป็นที่ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian  

ระยะทาง 126 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 
 
 

 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มชิ พาร์เทน่ เคียร ์เช่น(Garmisch- ระยะทาง 64 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
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Partenkirchen) ระหว่างทางผ่านเมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆทีแ่สนจะ

น่ารัก อาคารบา้นเรอืนลว้นประดับไปดว้ยภาพเขียนสีเก ีย่วกับครสิตศ์าสนา รา้น

รวงลว้นแต่จ าหน่ายของที่ระลึกส าหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคยไดรั้บภัยพิบัติ

จากโรครา้ย แลว้เดนิทางต่อสู่ เมอืงการม์ชิพารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 

ประมาณ 1 ชม. 
 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOTEL KOENIGSHOF GARMISCH  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง           การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น – ฮลัสตทั – ซาลซบ์ูรก์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ฮ ัลสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตที่

อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นท ีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 244 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย เดนิทางสู่เมืองซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ท ีม่ ีชือ่เสยีงกอ้งโลก น าเท ีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ท ี่มคีวามหมายว่า“ปราสาทเกลือ” เขตเมอืง

เก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วร์กเคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นกิายคาทอลกิที่

ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล

(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท ีโ่ด่งดังไปทั่วโลก 

ระยะทาง 87 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง           ซาลสบ์วรก์ – เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีตั้ง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่

ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ระยะทาง 217 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง   

 น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี

ค.ศ.1250 ถ ือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มีอ ายุเก่ าแก่ ก ว่า 700 ปี ซึ่งตั ้งอ ยู่ริม ฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณ คุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค 

Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง  จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่กรุงปราก 

(Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณ รัฐเช็ก  อดีตเมือ งหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท 

และโรมแห่งอุดรทศิ    

ระยะทาง 170 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง         ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาว่า   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเข้าชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิ าร     

เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ท ี่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานด์ท ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็น

หนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมียน

ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้น

ขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นเดินเล่นบนสะพาน

ชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้ง

ขึน้ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของ

เหล่านักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที่

เรยีงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder 

Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town 

Hall) ท ี่ส รา้งมาตั้งแ ต่ ปี ค .ศ.1338 มีจุด เด่นคือ  นาฬิกาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)  

 จากนัน้ใหท้่านอิสระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของ

ฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟช่ันชัน้น า อาท ิเช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, 

Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ น าท่านเดนิทาง

โดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ซึง่เป็นเมืองหลวง และเมอืงที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของ

สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก  

ระยะทาง 333 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง            บราตสิลาว่า – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึง่เป็นทีตั่ ้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก น า

ท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราตสิลาวา(Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ตั้งอยู่บนเนนิเขา รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนยีภาพอัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี้ จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้ขา้ม

พรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest)  

 

 

ระยะทาง 200 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 ชมกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทั นสมัย และสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท ี่ม ี    

อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงที่ไดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าท่านชมจตุัรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ท ี่ตั ้ง

ของ Millenary Monument อนุสาวรยี์ท ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของ

ชาวแมกยาร ์น าทา่นชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชม

บรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่

จัดพิธสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิ์แมท

เธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิ์ท ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิ์ผูท้รงสรา้ง

สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก  

หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเ์ป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่

งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 
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จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดี

ป้อมแห่งนี้สรา้งขึ้นตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน น าท่าน

ล่องเรอืแมน่ า้ดานูบอนัลือชือ่  ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮังการี

ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต"์ ชม

ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค  บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถ ึง 365 ยอด 

นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ี่ใชใ้น

การสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน(การล่องเรอืขึ้นอยูก่บัสภาพ

อากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดุหนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่

สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 10 ยูโรตอ่ทา่น)    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ซุปกุลาซ)  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่แปดของการเดนิทาง        บูดาเปสต ์– เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่า

ไมแ้ห่งออสเตรยี ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท ีย่ว

สายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

งดงาม  เช่น  โรงละครโอเปร่า ท ี่ส รา้งขึ้นใน ช่วง ค.ศ. 1863-1869 ผ่าน

พระราชวงัฮอฟเบิร ์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราช

ส านักฮัปสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ชมตกึรัฐสภา ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วง 

ค.ศ. 1873-1883 

ระยะทาง 243 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั้งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิิตร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส  

 

14.30 น. น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า       

คนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ระยะทาง 22 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 25 นาท ี
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ภายในสนามบนิ 

18.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR184  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง          โดฮา - กรุงเทพฯ 

01.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพื่อรอเปลีย่นเท ีย่วบนิ  

03.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่QR836  

13.20 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม :  เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี
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9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

   ก าหนดการเดนิทาง     12-20 ม.ค.,26 ม.ค.-3 ก.พ.2560 

                                            2-10 ,9-17,16-24,ก.พ.,23 ก.พ.-3 ม.ีค.2560 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 8.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

 9. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยูโร หรอื 900 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 
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ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัิวีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให ้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอื
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สดัส่วนใบหนา้ 90% 

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นต์

ของพืน้ที่รูปถา่ย จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูป

เท่าน ัน้  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รูปนะคะ 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผู้เดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถา่ยรา้น 

สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหนง่, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท า

งาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใช้หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที่ก าลงั

ศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ (สถานทูตไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่่าเป็นช่วง

ปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื่นวีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย์ สว่นตวัของผู้เดนิทาง ถา่ยส าเนาย้อนหลงั 6 เดอืน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิใน

บญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันดัสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ายที่ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืน

ลา่สุด (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทาง

ธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันดัสมัภาษณ์ 
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4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ย 

(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน ัน้ ระบุชื่อเจา้ของบญัชี และบุคคลที่

เจา้ของบญัชีออกคา่ใช้จา่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุ

ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอ

ตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผู้เดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตดว้ย 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ                    ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ              โสด             แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่..................................  

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................... 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................ 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………… 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้            ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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