


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	พิพิธภัณฑBMW	-	จัตุรัสมา
เรียน	-	เมืองฟุสเซน

พักที่	EURO	PARK
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	อินสบรูค	-	หลัง
คาทองคํา	-	เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน

พักที่		HOTEL
KOENIGSHOF
GARMISCH		หรือ
เทียบเทา

4 ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล
พักที่	HOLIDAY	INN
SALZBURG	CITY
หรือเทียบเทา

5 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	กรุงปราก
พักที่	HOTEL
INTERNATIONAL
PRAGUE	หรือเทียบ
เทา

6 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	ยานชางทอง	-	สะพาน
ชารล	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ	-	บราติ
สลาวา

พักที่	
FALKENSTEINER
HOTEL
BRATISLAVA		หรือ
เทียบเทา

7 ปราสาทบราติสลาวา	-	กรุงบูดาเปสต	-	กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัส
วีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	แม
น้ําดานูบ

พักที่	MERCURE
BUDA	หรือเทียบเทา

8 กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	พระรา
ชวังเชินบรุนน	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	กรุง
เวียนนา

9 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	มี.ค.	60	-	10	มี.ค.	60 53,900	บาท 53,900	บาท 0	บาท 5,900	บาท

9	มี.ค.	60	-	17	มี.ค.	60 53,900	บาท 53,900	บาท 0	บาท 5,900	บาท



16.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	Q
สายการบิน	กาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
19.30	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินกาตาร	แอรเวย	เที่ยวบินที่	QR	83
22.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

02.40	น.	ออกเดินทางสู	มิวนิค	โดยเที่ยวบินที่	QR059
07.00	น.	ถึง	สนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง)	นําทานผานขั้น

ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองมิวนิค	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	ยังเป็น

เมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป
นําทานสู	มิวนิค	เพื่อเขาสูโลกแหงยนตรกรรมของ	BMW	Welt	ที่จัดแสดงอยูภายในอาคารขนาดใหญ	ตั้งอยู

ติดกับอาคารสํานักงานใหญของ	BMW
นําทานชม	รถยนตในเครือของ	BMW	ไมวาจะเป็น	BMW,	MINI	รวมทั้ง	Rolls-Royce	จะมีรถยนตแทบทุกรุน

จัดแสดงอยู	โดยพื้นที่ใน	BMW	Welt	จะถูกแบงออกเป็นพื้นที่ตางๆ	อาทิ	โซนมอเตอรไซค	BMW,	โซน	MINI
Exhibition,	โซน	Rolls-Royce	Exhibition
อิสระทานยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากรานคาในโชวรูม

เทีย่ง
นําชม	จัตุรัสมาเรียนพลาสท	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค	บริเวณน้ีเป็น

ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงาม	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่งจะมีนักทอง
เที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.
นําทานสูเมือง	ฟุสเซน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอม

รอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เป็นเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคย
มีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน	และไดใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคา	และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ



หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	EURO	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองโฮเฮนชวานเกา	เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย



นําทานชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด	ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย
นําทานชม	ความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ	ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด

วากเนอร	ซึ่งเป็นนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
เทีย่ง
ออกเดินทางตอสู	เมืองอินสบรูค	เป็นเมืองหลวงของแควนทีโรล	เป็นเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศ

ออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน
นําทานชม	หลังคาทองคํา	เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา	เป็นที่ประทับ

ของผูปกครองแควนทิโรล
คํ่า
นําทานออกเดินทางสู	เมืองการมิช	พารเทน	เคียรเชน
ระหวางทางผาน	เมืองโอเบอรามาเกา	เมืองเล็กๆที่แสนจะนารัก	อาคารบานเรือนลวนประดับไปดวยภาพ

เขียนสีเกี่ยวกับคริสตศาสนา	รานรวงลวนแตจําหนายของที่ระลึกสําหรับศาสนิกชน	เหตุเพราะเคยไดรับภัยพิบัติ
จากโรคราย
นําทานสู	เมืองการมิชพารเทน	เคียรเชน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่		HOTEL	KOENIGSHOF	GARMISCH		หรือเทียบเทา

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค	ตั้งอยูกลาง	เทือกเขาแอลป
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตาม
ผนังของตึกตางๆ	ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่งเป็นที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนยกลางการ
แขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลูแขงสกีโอลิมปิก

เชา
ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาดเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน	Salzkammergut	และ
เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกดวย
เทีย่ง
เดินทางสู	เมืองซาลสบวรก	ประเทศออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนักดนตรีเอก	“วูลฟกัง	อมาดิอุส

โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก
นําเที่ยวชมความงามของ	เมืองซาลสบวรก	ที่มีความหมายวา“ปราสาทเกลือ”	เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้ง

อยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	และเป็นศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน
นําทานชม	สวนดอกไมมิราเบล	ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง	“มนตรักเพลงสวรรค”	(The

Sound	of	Music)	ที่โดงดังไปทั่วโลก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ



อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOLIDAY	INN	SALZBURG	CITY	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ
นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็น	เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็น

เมืองมรดกโลก	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลาง
กวา	300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
เทีย่ง
นําชม	ปราสาทครุมลอฟ	จากบริเวณรอบนอก	ถือเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมา

จากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา	ตรงบริเวณคุงน้ําฝ่ังตรงขามเป็นยาน
เมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และโบสถเกากลางเมือง
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกส

โลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	HOTEL	INTERNATIONAL	PRAGUE	หรือเทียบเทา

เชา
นําเขาชม	ปราสาทแหงปราก	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ในสมัยเจาชาย	Borivoj

แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918
นําทานชม	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่	14	นับวาเป็น

มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจา
ชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน
นําทานชม	พระราชวังหลวง	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจาชายโบฮี

เมียนทั้งหลาย
นําทานชม	ยานชางทองโบราณ	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย
นําทานเดินเลนบน	สะพานชารล	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสต

ศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4
นําทานชม	รูปป้ันโลหะของเหลานักบุญ	ที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้น

เมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน
นําทานเดินสู	ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	มีจุด

เดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
เทีย่ง
อิสระ	ทานเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยานเมืองเกา	มีทั้งสินคาของฝากที่ระลึก	รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้น

นํา	อาทิ	เชน	Louis	Vitton,	Gucci,	Hermes,	Hugo	Boss,	Burberry,	Rimowa	Shop,	Dior,	Nespresso	ฯลฯ
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นเมืองหลวง	และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนของสาธารณ
รัฐเช็ก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น



เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดโบฮีเมียน)

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่		FALKENSTEINER	HOTEL	BRATISLAVA		หรือเทียบเทา

เชา
นําทานชมบรรยากาศของ	กรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก
นําทานถายรูปคูกับ	ปราสาทบราติสลาวา	ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขา	ริมฝ่ังแมน้ํา

ดานูบ	ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี



นําทานเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)
เทีย่ง
นําทานชม	กรุงบูดาเปสต	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัย	และสวยงามดวย

ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น
“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”
อิสระ	ทานชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก	ดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
นําทานชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	(Heroes’	Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	Millenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้

ฉลอง	1,000	ปี	แหงชัยชนะของชาวแมกยาร
นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ
นําทานชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลาย

พระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยังเป็นกษตัริย
ผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก
นําทานชม	ปอมชาวประมง	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี

ปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	อันลือชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปีมา

แลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	"บูดา"	และ	"เปสต"
อิสระทานชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด
นําทานชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํา

มาจากประเทศอังกฤษ	(การลองเรือขึน้อยูกับสภาพอากาศ	โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว	น้ําในแมน้ําอาจกลาย
เป็นน้ําแข็ง	จนไมสามารถลองเรือได	ทางบริษทัขอคืนเงินจํานวน	10	ยูโรตอทาน)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)
	พักที่	MERCURE	BUDA	หรือเทียบเทา

เชา
นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงเวียนนา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขา

สูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย
นําทานผานชม	ถนนสายวงแหวน	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา	ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคาร

สถาปัตยกรรมอันเกาแกงดงาม	เชน	โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1863-1869
นําทานผาน	พระราชวังฮอฟเบิรก	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-

20	ชมตึกรัฐสภา	ที่ถูกสรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1873-1883
เทีย่ง
นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแต

กลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง
1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน
นําทานชม	ความโออาของทองพระโรง	และพลับพลาทีป่ระทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง

สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส
14.30	น.	นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท	กรุงเวียนนา	เพื่อใหทานมีเวลาใน	การทําคืนภาษี	(Tax

Refund)	และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน



18.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	QR184

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง



01.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
03.05	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบินที่	QR836
13.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ
จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่

เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม***

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4.	หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
5.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผาน

การอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริงเห

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2
แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2

แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
7.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
8.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน
9.	คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
10.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	2	=	18	ยูโร	หรือ	900	บาท)
5.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี	***ใชเวลา

ทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7	วันทําการ	เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา	1	ชุด
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)
หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับ

จากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)
2.	รูปถาย
รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย	จํานวน	2	ใบ	หามตกแตงรูป	ถายจาก

รานถายรูปเทาน้ัน	หามสวมแวนตา	หรือเครื่องประดับ	,	ตองไมเป็นรูปสติก๊เกอร	แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานฑู
ตนะคะ	180	บาทจํานวน	4	รูปนะคะ
3.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3

เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน

เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ

มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา)
-	กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4.	หลักฐานการเงิน
4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดิน



บัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวันนัดสัมภาษณ	ยอดเงินสุดทายที่
ลูกคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ
***	ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	และฝากประจํา	***
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลมหากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดง

ยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)	แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับ
ยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
4.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่

ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
5.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี

อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณ

กับบุตรที่สถานทูตดวยเอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจง
ขอเพิ่มเติม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา

แลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือ
คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวรทั้งหมด			
9.	กรกรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


