


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ -

2 มหานครมิวนิค	-	เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน
-	เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน

Mercure	Hotel
GarmischPartenkirchen
หรือระดับเดียวกัน

3 ยอดเขาซุกสปิตเซ	-	กระเชายอดเขาซุกสปิตเซ	-	มหานครมิวนิค	-
จัตุรัสมาเรียน	-	กระเชายอดเขาซุกสปิตเซ	-	ยอดเขาซุกสปิตเซ

Mercure	Hotel
Munchen	Neuperlach
Sud	หรือระดับเดียวกัน

4 เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	บานเกิดโมสารท	-	ฮัลชตัทท	-
เชสกี้	ครุมลอฟ

Hotel	Bellevue	Cesky
Krumlov	หรือระดับ
เดียวกัน

5 ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร
เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก

Hotel	International
Prague	หรือระดับ
เดียวกัน

6 กรุงเวียนนา	-	ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถส
เตเฟนส

Kavalier	หรือระดับ
เดียวกัน

7 พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุงบูดาเปสต	-	CASTLE	HILL	-	โบสถ
แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน	-	แม
น้ําดานูบ	-	อาคารรัฐสภาฮังการี

Mercure	Buda	Hotel
หรือระดับเดียวกัน

8 จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	กรุงบูดาเปสต	-	สนามบิน
บูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ -

9 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

26	ก.ค.	61	-	3	ส.ค.	61 ฿66,555 ฿66,555 ฿66,555 ฿15,000

10	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿66,555 ฿66,555 ฿66,555 ฿15,000

15	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿63,555 ฿63,555 ฿63,555 ฿15,000

29	ก.ย.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿63,555 ฿63,555 ฿63,555 ฿15,000

13	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿65,555 ฿65,555 ฿65,555 ฿15,000

20	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿65,555 ฿65,555 ฿65,555 ฿15,000



เย็น

17.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4	คานเตอร	T
ประตู	8	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมิวนิค	โดยเที่ยวบินที่	EK373	/	EK053	แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มืองดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เชา

08.35	น.	เดินทางถึง	เมืองมิวนิคหลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางสู	เมืองโฮเฮนชวานเกา	(Hohenschwangau)	เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย	ผานเสนทางสายที่มีทิวทัศนอันสุดแสนโรแมนติค	ทามกลางธรรมชาติของเขาสูง

บาย

นําทานเดินทางขึน้	ปราสาทชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)
โดยรถบัสเล็ก	(	หากชวงทีห่ิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเทีย่ว	เน่ืองดวยเพื่อความ
ปลอดภัยทางบริษทัฯ	จะนําคณะเดินขึ้น-ลงปราสาท	เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย	)

นําทานเขาชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด	ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย	ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆที่ไดรับการตกแตงอยาง
งดงาม	โดยการออกแบบของ	คริสเตียน	แยงค



หากชวงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเที่ยว	เน่ืองดวยเพื่อความปลอดภัยทางบริษทัฯจะนํา
คณะเดินขึน้-ลงปราสาท	เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย

เดินทางสู	เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน	เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค	ตั้งอยูกลางเทือกเขา
แอลป	เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตามผนังของตึกตาง	ๆ	ยังเป็นรูป
เขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่งเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาวและยังเป็น
ศูนยกลางการแขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลูแขงสกีโอลิมปิก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําเขาทีพ่ัก	ณ	Mercure	Hotel	GarmischPartenkirchen	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	Mercure	Hotel	GarmischPartenkirchen	หรือระดับเดียวกัน



เชา

นําทานออกเดินทางไปยัง	เมืองไอบเซ	เพื่อนําทานขึน้	รถไฟขึ้นไปยังยอด	เขาซุกสปิตเซ	(Zugspitze)	เป็น
ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมัน	(Top	of	Germany)	อิสระใหทานสัมผัสกับลานหิมะ	และธารน้ําแข็ง

นําทาน	ขึ้นกระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ	ณ	ระดับความสูง	2,970	เมตร	จากระดับน้ํา
ทะเล	ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาที่น่ี	ราว	500,000	คน

บาย

นําทานเดินทางสู	ใจกลางนครมิวนิค	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัม
บูรก)	และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซาร	เหนือเทือกเขาแอลป
นําทานชม	จัตุรัสมาเรียนพลาส	ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค	ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองเกาที่งดงามดวย

ศิลปะโกธิค	และวิหารแมพระโบสถใหญที่มีโดมเป็นรูปทรงคลายหัวหอมใหญ
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา	ณ	ยานถนนคนเดิน	ซึ่งจะมีหางสรรพสินคามากมายหลายแหง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าที	่ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร
นําเขาทีพ่ัก	ณ	Mercure	Hotel	Munchen	Neuperlach	Sud	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นยอดเขาที่สูง	ที่สุดในเยอรมนี	ดวยความสูง	2,962	เมตร	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง	ๆ	ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน
และยอดเขามากกวา	400	ยอด	เห็นวิวไดถึง	4	ประเทศคือออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด	อิตาลีและเยอรมนี	ถือวาเป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการ
เลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน	โดยเฉพาะการเลนสกี

กระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ	ณ	ระดับความสูง	2,970	เมตร
จากระดับน้ําทะเล	ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาที่น่ี	ราว	500,000	คน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	ภัตคารบนยอดเขา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป



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

กระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ	ณ	ระดับความสูง	2,970	เมตร
จากระดับน้ําทะเล	ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาที่น่ี	ราว	500,000	คน

เป็นยอดเขาที่สูง	ที่สุดในเยอรมนี	ดวยความสูง	2,962	เมตร	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง	ๆ	ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน
และยอดเขามากกวา	400	ยอด	เห็นวิวไดถึง	4	ประเทศคือออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด	อิตาลีและเยอรมนี	ถือวาเป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการ
เลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน	โดยเฉพาะการเลนสกี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารคํ่าที่	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร

	Mercure	Hotel	Munchen	Neuperlach	Sud	หรือระดับเดียวกัน

เชา

นําทานออกเดินทางไปยังเมือง	ซาลสเบิรก	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่	4	ในประเทศออสเตรีย	และเป็นเมือง
หลวงของรัฐซาลซเบิรก	เมืองเกาของซาลทซบูกรกและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองที่ถูกดูแล
รักษาอยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดวยกัน	และไดรับการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
ในปี	พ.ศ.2540

ถึงซาลสเบิรกใหทานไดถายรูปภายใน	สวนมิราเบล	ที่เคยใชเป็นที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง	The	Sound	of
Music

นําทานเดินขาม	สะพานขามแมน้ําซาลซาค	ไปยังยานถนนคนเดิน
นําทานไปถายรูปบานโมสารท	จากดานนอก
จากน้ันใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของฝาก

บาย

ทานเดินทางสู	เมืองฮัลลทัทท	เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก	จนไดรับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลก	ฮัลลทัทท	เป็นเมืองทองเที่ยวเล็กๆ	ที่ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลทัทท	(Lake
Hallstatt)	หรือ	ฮัลลชตัททเทอรซี	(Hallstatter	See)	ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท
(Salzkammergut)	ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย	
อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย	หรือทานสามารถเขาไปพิสูจนความกลาที่	ไบนเอาส	หรือ	โบนเฮา
ส	ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกมากกวา	1,200	กะโหลกสวน
ใหญเป็นคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่	18-19



เดินทางสูเมืองมรดกโลก	เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค	เป็นเมืองเกาที่	แสนสวย	และโรแมนติก
ตั้งอยูในวงลอมของแมน้ําวัตตาวามี	ปราสาทครุมลอฟ	ซึ่งเป็นปราสาทที่มีการเปลี่ยนมือกันครอบครองจาก
หลายราชวงศ	ในยุคกลาง	อาทิ	โรเซนเบิรก	ชวาเซนเบิรก	เอกเกนเบิรก

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษสุดกับ	เมนูปลาเทรา

นําเขาทีพ่ัก	ณ	Hotel	Bellevue	Cesky	Krumlov	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	พิเศษสุดกับ	เมนูปลาเทรา

	Hotel	Bellevue	Cesky	Krumlov	หรือระดับเดียวกัน

เชา

นําคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของ	ปราสาทครุมลอฟ	มรดกโลก	ซึ่งถูกสรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1250เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับ	2	รองจากปราสาทปราก	อยูบนเนินเขาอายุเกาแกกวา	700	ปี	ภายใน
ปราสาทแหงน้ีประกอบไปดวยหองตางๆ	ถึง	40	หอง	ลานปราสาท	5	แหงและอุทยานอีก	1	แหงที่ตั้งตระหงานอยู
บนเนินเขาชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหนาอุทยานบานเรือนหลังเล็กหลังนอยหลังคาสีสมเรียงรายกัน
เป็นกระจุกๆเหมือนบานตุกตาที่สวยงาม
นําทานเดินทางเขาสูกรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

บาย

นําเขาชมเขตปราสาทแหงปราค	ซึ่งในยุคกลางที่ใหญที่สุด	และถือวาเป็นที่ประทับของกษตัริยแหงเชค
กษตัริยแหงราชวงศแฮบบิรก	พระนางมาเรีย	เทเรซา	แหงอาณาจักรออสเตรีย

ชม	วิหารเซนตวิตุส	จากดานนอก	ซึ่งเป็นมหาวิหารสไตล	โกธิคที่ใหญที่สุดของเชคตั้งชื่อเทิดทูนใหกับเซนต
วิตุส	ปัจจุบันปราสาทปราคยังเป็นทําเนียบที่ทําการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคอีกดวย	และใหทานได
บันทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง	ณ	จุดชมวิวจากน้ันนําทานออกเดินทางสูกรุงปราค	เมืองหลวงของประเทศสาธาร
รรัฐเชค

นําทานไปยังยัง	สะพานชาลส	ซึ่งสะพานน้ีจะนําทานขามไปยัง	ยาน	Old	Town

นําทานชม	ยาน	Old	Town	เขตเมืองเกาของกรุงปราค	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร	อนุสาวรียยานฮุส	ซึ่งอดีต
เคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย	ชาลส	ในยุคของกษตัริย	ที่	4	จากน้ันใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา	ของที่ระลึก
ประจําถิ่นได	ณ	เขตเมืองเกา	สินคาที่ขึน้ชื่อของที่น่ี	คือ	เครื่องแกวโบ	ฮีเมีย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูขึ้นชื่อ	เป็ดโบฮีเมีย่น

นําเขาทีพ่ัก	ณ	Hotel	International	Prague	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	พิเศษกับเมนูขึน้ชื่อ	เป็ดโบฮีเมี่ยน

	Hotel	International	Prague	หรือระดับเดียวกัน

เชา



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	กรุงเวียนนา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และในอดีตเป็นศูนยกลางอํานาจของ

อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน	เมืองแหงดินแดนในฝันของนักทองเที่ยวอีกมากมายที่ตางพากันมาเยือนดินแดน
อันแสนโรแมนติก	เป็นศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง	มีประชากรประมาณ	1.6	ลานคน)

บาย

นําทานผานชมความงามของอาคารสําคัญๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	โรงละครโอเปรา
นําทานเดินชอปป้ิงยานใจกลางเมืองบน	ถนนคนเดิน	คารทเนอรสตราเซ	ที่มีรานคานานาชนิด	ของแบ

รนดเนมชื่อดังหลากหลายยี่หอ	และยังเป็นที่ตั้งของ	วิหารเซนต	สตีฟาน	ซึ่งเป็นวิหารศักดิส์ิทธิข์องกรุง
เวียนนา

คํ่า

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

นําเขาทีพ่ัก	ณKavalier	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Kavalier	หรือระดับเดียวกัน



เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเขา	ชมภายใน	พระราชวังเชรินนบรุนน	พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงาม
และยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรปที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้ง	บารอค,	รอคโคโค	หรือ
ศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย

บาย

นําทานออกเดินทางสู	กรุงบูดาเปสต	นําทานเดินทางผานชุมชนโรมันโบราณขึน้ไปยัง	คาสเซิลฮิลลถาย
รูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสนของกษตัริย	และโบราณสถาน	ซึ่งยังมีรองรอยบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต

ชม	ปอมปราการฟิชเชอรแมนบาสเตียน	ที่สะทอนประวัติศาสตรการสรางชาติฮังกาเรียน	สรางขึน้เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมง	ผูเสียสละชีวิตปกปองบานเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี
ค.ศ.	1241-1242	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตปี	ค.ศ.	1905	เป็นจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงาม
ของ	แมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา	มองเห็น	สะพานโซ	และอาคารรัฐสภาฮังการี่ริมแมน้ําดานูบที่งดงาม
ตรึงตา	ประทับใจกับการที่ไดมาเยือน	“บูดาเปสต”	นครหลวงอันงดงามแหงสาธารณรัฐฮังการี
บริเวณน้ียังเป็นที่ตั้งของ	โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่งใหญแหงฮังการี	เมื่ออดีตโบสถแหงน้ีเคย
เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษตัริยแหงฮังการี	แ
อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ นที	่1	ปฐมกษตัริยของชาวแมกยาร	ตั้งเดนเป็นสงาใหไดชมกันเป็นอนุสาวรีย

พระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือ	แมน้ําดานูบ	แมน้ําสายโรแมนติก	มนตเสนหไมเสื่อมคลาย
เพลิดเพลินกับทิวทัศนของธรรมชาติตลอดจนอาคารบานเรือน	และความเป็นอยูของผูคนสองฟากฝ่ังแมน้ําดานู
บ	ณ	กรุงบูดาเปสต	โดยเฉพาะ	อาคารรัฐสภาฮังการี	ถือวาสัญลักษณของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดน
อยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจวาเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก
เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิคดวย	หลังคาสีแดง	อาคารรัฐสภา
แหงน้ีเริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.	1885	และใชเวลากวา	20	ปีกวาจะเสร็จสมบูรณ	โดยรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมา
จากอาคารรัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

ชวงคํ่า

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มลองซุปกูราซ	เขมขนทีมี่สีแดงสดของพริกปาปริกา

นําเขาทีพ่ัก	ณ	Mercure	Buda	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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



เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

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

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงาม	ตั้งอยูหนา
ปอมชาวประมง

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

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	ลิ้มลองซุปกูราซ	เขมขนที่มีสีแดงสดของพริกปาปริกา

	Mercure	Buda	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตัง้
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบ
รอบ	1,000	ปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย	เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณ	ของคริสต
จักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี

บาย

16.00	น.	คณะออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	เอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	112	/	EK	376	แวะ
เปลีย่นเครื่องทีเ่มืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



บาย

12.50	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ดวยความสวัสดี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม	**

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***

บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	***

สําหรับทานที่เป็นมุสลิม	,	ทานมังสวิรัติ	,	ไมทานหมู	,	ไมทานเน้ือ	,	ไมทานไก	,	ไมทานปลา	โปรดแจงลวงหนาอยาง
นอย	2	สัปดาห
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งอาจจะมีคาใชจายแตกตาง	และ

ตองมี	คาใชจายและเอกสารเพิ่มเติม	เน่ืองจากทางสถานทูต	จะอนุมัติวีซาใหพํานักอาศัยใน	ETATS	SCHENGEN
อยางเครงครัด
กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร
ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรมมา
จากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง
ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต

เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด

100%ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	-	ในกรณีที่ทางบริษทัขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษทั
และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน
ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง

ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

1.	•				กรุณาจองลวงหนาอยางนอย		50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท	(เฉพาะ
สงกรานต	40,000	บาท)			

2.	กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดย
จะคืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน

3.	สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ	

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	(ECONOMY	CLASS)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ
30	กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต
ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)

4.	คา	COACH	TAX	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ

5.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)

6.	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ



7.	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ

8.	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	SCHENGEN	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะ
ผานหรือไม)

9.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ
ACE	INSURANCE	LIMITED	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	20	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)

5.	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโรตอทาน
6.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	14	ยูโรตอทาน

	

ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	เพื่อมาสแก
รนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี

	

1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,000	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา

	

2.	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซึ่ง
ตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

3.	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึดคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
-	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด	100%ไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น

-	ในกรณีที่ทางบริษทัขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษทั	และสงผลทําใหวีซาไมผาน
การพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมัน

	

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)



	

1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง
มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	กวาง	3.5	ซม.	สูง	4.5	ซม.	(รูปหนาใหญ)	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาว
เทาน้ัน	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือนกันทั้ง	2	รูป)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป

3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม
เติมกรณีอื่น	ๆ

4.	สําเนาบัตรประชาชน

5.	สําเนาทะเบียนบาน

6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

7.1)	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว
ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)

7.2)	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ
ใหระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)

7.3)	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ
ใหระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันทีย่ื่นวีซาดวย)

7.4)	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน

7.5)	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

7.6)	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ
ปกครองของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความ
ปกครองของผูอื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
เป็นตน	พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน

8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทานัน้**จดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง

8.1)	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ

8.2)	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา

8.3)	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง
เงินเดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ
เทานัน้

8.4)	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้

8.5)	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

8.6)	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ
เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา

8.7)	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ

9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)

9.1)	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา
-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ



ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
-	การปรับสมุดบัญชีธนาคาร	ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน	และ	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน
******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******

10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

10.1)	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทาง
กับผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจาย
ใหบุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
-	กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน

10.2)	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	พรอม
ทั้งใน	หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซา	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****

	

1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย
ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ
เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน

3.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษา	มาตรฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคา
ทุกทานไวเหมือนเดิม

4.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน
พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.		การยกเลิกตองแจงลวงหนา	45	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ20,000บาท)

2.		กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร

3.		กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร

4.		กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน	10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว
จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ


