รหัสโปรแกรม : 23109 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เข้ าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
ขึน้ เขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมืองมรดกโลก เชสกีค้ รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็ นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก
ล่องแม่ น้าดานูบ แม่ น้าสายโรแมนติก มนต์ เสน่ ห์ไม่ เสื่ อมคลาย
เข้ าชมภายใน พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ ไม่ แพ้พระราชวังใดในยุโรป
พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้ า / เป็ ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา

วันแรก
กรุงเทพฯ – มิวนิค
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวยส์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
20.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์
วันที่สอง มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์ มิช–พาร์ เท่นเคียร์ เช่ น (เยอรมันนี)
07.00 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109
กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย
เดินทางผ่านเส้นทางที่มีทิวทัศน์อนั สุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองนี้เป็ นที่ต้ งั ของสอง
ปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺ ฮเฮนขวานเกา ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าแม็กซิมิเลี่ยนที่ 2 ( พระราชบิดาของพระเจ้า
ลุควิกที่ 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็ นปราสาทซึ่งสร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองค์ของพระเจ้าลุควิกที่ 2
บริ เวณใกล้กนั กับปราสาทจะมีทะเลสาบสวยงามที่มีชื่อว่าทะเลสาบแอลป์
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นาท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก (
หากช่ วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้ บริการแก่ นักท่ องเที่ยว เนื่องด้ วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนาคณะ
เดินขึน้ – ลงปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) นาเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทรา
ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ต้ งั ตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของ
พระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว พระเจ้าลุดวิกทรงเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะนิสัยที่ลึกลับเป็ นปริ ศนา (eccentric)
และเป็ นผูท้ ี่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงา สุ ขภาพจิตของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่
มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็ นที่ยนื ยันได้แน่นอน
แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็ นมรดกแก่ชนรุ่ นหลังคืองานทาง
สถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างรวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ท้ งั หรู หราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยาย
หลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ ึงเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก และทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ริ
ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรี โอเปร่ าคนสาคัญของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์

จากนั้นนาคณะเดินลงจากปราสาท อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าของฝากของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านออก
เดินทางสู่เมืองการ์ มิช–พาร์ เท่นเคียรเช่ น (ประมาณ 64 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองพักตากอากาศเล็กๆ
ทางใต้ของมิวนิคตั้งอยูก่ ลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรี ยแท้
ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรู ปเขียนเรื่ องราวในคริ สต์ศาสนาที่น่าชมยิง่ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อน
และฤดูหนาวและยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)
วันที่สาม การ์ มิช-พาร์ เท่นเคียร์ เช่ น – ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ (เยอรมันนี)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์ เซ่ เพื่อนาท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยังยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอด
เขาที่ สู ง ที่ สุ ดในเยอรมัน (Top of Germany) อิ ส ระให้ท่านสัมผัส กับลานหิ มะและธารน้ า แข็ง จากนั้นนาท่ า นขึ้น
กระเช้ าต่ อไปยังจุดสู งสุ ดของยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสู ง 2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในแต่ละปี จะมีนกั
ท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน ด้านบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ยงั มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบ 360
องศา และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน ออสเตรี ย สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี และยังมียอด
เขาที่ทอดไกลสุดตาเหนือขุนเขากว่า 400 ยอด
ค่า

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บนยอดเขา
นาท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค (ประมาณ 99 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอร์ ลิ น และฮัม บู ร์ ก ) และเป็ นหนึ่ ง ในเมื องมั่ง คั่ง ที่ สุ ดของยุ โ รป เมื องตั้ง อยู่บ นแม่ น้ า อี
ซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ นาท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองเก่า
ที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็ นรู ปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้า ณ ย่านถนนคนเดินซึ่งจะมีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายหลายแห่ง

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์

 พักค้างคืน ณ Holiday Inn Munich หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้ า

มิวนิค – ซาลส์ เบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้ านโมสาร์ ท – ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาลสเบิร์ก (ประมาณ 144 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดลาดับที่ 4 ในประเทศออสเตรี ย และเป็ นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ก และ
สถาปัตยกรรมบาโรก เป็ นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน
และได้รับการรับรองจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2540 ซาลซ์เบิร์กเป็ นที่จดจากันในฐานะที่
ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสี ยงดนตรี และเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ นเอกของโลก โวฟกัง อมาดิอุส
โมสาร์ท เดินทางถึงซาลส์เบิร์กให้ท่านได้ถ่ายรู ปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง The Sound
of Music จากนั้นนาท่านเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ าซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดิน นาท่านไปถ่ ายรู ปบ้ านโมสาร์ ท
จากด้านนอก จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกของฝาก

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองทีไ่ ด้ ชื่อว่ าตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ฮัลล์ททั ท์เป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั อยูท่ างฝั่ง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ททั ท์ (Lake Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คมั เมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรี ย
อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
เลยของเมืองริ มทะเลสาบสี น้ าเงินแห่งนี้ก็คือ เทือกเขาสู งตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบอันนิ่งสงบเอาไว้อย่างนุ่มนวล
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เชสกีค้ รุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ประมาณ 209 กม. ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ชม.) เป็ นเมืองเก่าที่แสนสวยและโรแมนติกตั้งอยูใ่ นวงล้อมของแม่น้ าวัตตาว่า มีปราสาทครุ มลอฟซึ่งเป็ น
ปราสาทที่มีการเปลี่ยนมือกันครอบครองจากหลายราชวงศ์ ในยุคกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเก้นเบิร์ก

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) พิเศษสุ ดกับ เมนูปลาเทร้ า
 พักค้างคืน ณ Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)
หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเชสกี้ครุ มลอฟ มีจานวนจากัด หากที่พกั ในเมืองเชสกี้ครุ มลอฟเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์นา
ท่านเข้าพัก บริ เวณเมืองไกล้เคียงแทน

วันที่ห้า
เช้ า

เชสกี้ค รุ ม ลอฟ – ปราค – มหาวิ ห ารเซนต์ วิ ตุ ส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิ ก าดาราศาสตร์ – จั ตุ รั ส เมื อ งเก่ า
(สาธารณรัฐเช็ก)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
นาคณะเดินชมจุดชมวิวบริ เวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟเมืองมรดกโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 เป็ น
ปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่ นเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบ
ไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ต้ งั ตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา ชมทัศนียภาพของ
ตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานบ้านเรื อนหลังเล็กหลังน้อย
หลังคาสี ส้มเรี ยงรายกันเป็ นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่
สวยงาม

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปราค (ประมาณ 172 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
นาท่านเข้าชมเขตปราสาทแห่ งปราค ซึ่งเป็ นปราสาทในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และถือว่าเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ง
เชค กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์แฮบบิร์ก พระนางมาเรี ย เทเรซ่า แห่งอาณาจักรออสเตรี ย ชม มหาวิหารเซนต์ วิตุส จากด้าน
นอก ซึ่งเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็กตั้งชื่อเทิดทูนให้กบั เซนต์วิตุส ปัจจุบนั ปราสาทป
ราคยังเป็ นทาเนียบที่ทาการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย และให้ท่านได้บนั ทึกภาพกรุ งปราคทั้งเมือง
ณ จุดชมวิว จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่กรุ งปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากนั้นนาท่านไปยัง
สะพานชาลส์ ซึ่งสะพานแห่งนี้จะนาท่านข้ามไปยังย่าน Old Town นาท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุ ง
ปราค ชมหอนาฬิ กาดาราศาสตร์ อนุสาวรี ยย์ านฮุส ซึ่งอดีตเคยเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชาลส์ ในยุคของกษัตริ ย ์
ที่ 4 จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกประจาถิ่นได้ ณ เขตเมืองเก่า สิ นค้าที่ข้ นึ ชื่อของที่นี่ คือ เครื่ องแก้ว
โบฮีเมีย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) พิเศษกับเมนูขนึ้ ชื่ อ เป็ ดโบฮีเมี่ยน
 พักค้างคืน ณ Clarion Congress Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ปราค – บราติสลาว่า – เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่ า (ประมาณ 328 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของประเทศสโล
วาเกีย และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบราติสลาว่า ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ า
ดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรี ยและประเทศฮังการี จึงเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับ 2 ประเทศ เมืองนี้และเวียนนายังเป็ นเมืองหลวง 2 แห่งที่ต้ งั อยูใ่ กล้กนั มากที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยูห่ ่างกันไม่ถึง 60
กิโลเมตร บราติสลาวาเป็ นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เป็ นที่ต้ งั ของทาเนียบ
ประธานาธิ บดี รัฐสภา และหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์
และสถาบันอื่น ๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา รวมทั้งสานักงานใหญ่ของสถาบันทาง
ธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียเป็ นจานวนมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
นาท่ านชมเมืองเก่ า ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่ า ที่ว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์ มาร์ ตินอันเป็ นสัญลักษณ์ ของ
เมืองบราติสลาว่ า ได้เวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ประมาณ 200 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 2
ชม.) เป็ นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็ นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคม
ขนส่งของประเทศ

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) ลิม้ ลองซุปกูราซ เข้ มข้ นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า
 พักค้างคืน ณ Park Inn By Radisson Budapest หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด

บูดาเปสต์ – ป้ อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน – ล่ องแม่ น้าดานู บ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ซิตาเดลล่ า– ช้ อปปิ้ งถนน
คาร์ ทเนอร์ – เวียนนา (ออสเตรีย)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 15)
นาท่านเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณชม ป้อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้าง
ชาติฮงั กาเรี ยน สร้างขึ้นเพือ่ ระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้ สี ยสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวก
มองโกลรุ กรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด สามารถ
ชมความงามของแม่น้ าดานูบได้แบบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮังการี่ ริมแม่น้ าดานูบที่งดงาม
ตรึ งตาประทับใจกับการที่ได้มาเยือน “บูดาเปสต์ ” นครหลวงอันงดงามแห่งสาธารณรัฐฮังการี บริ เวณนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั
ของ โบสถ์ แมทเทียส เป็ นโบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โบถส์แห่งนี้ต้ งั ชื่อตามพระ
นามของกษัตริ ยแ์ มทเทียส กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิง
ราชสมบัติของกษัตริ ยแ์ ห่งฮังการี แต่ในช่วงที่ฮงั การี ถูกรุ กรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูก
เปลี่ยนสภาพให้เป็ นมัสยิดหลักของเมืองภายใต้การปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่

เช้ า

กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก กระทัง่ เมื่อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมท
เทียสให้กลับมายิง่ ใหญ่และงดงามดังเดิม มีหลังคาสลับสี อนั สวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิก ส่วนด้านในโบสถ์ประดับ
ประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสี ที่บอกเล่าเรื่ องราวทางศาสนาที่แสนงดงาม และยังมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้ าสตี
เฟ่ นที่
1
ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกย่าร์ต้ งั เด่นเป็ นสง่าให้ได้ชมกันเป็ นอนุสาวรี ยพ์ ระบรมรู ปทรงม้าผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11 เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลงเรื อล่องแม่ น้าดานูบ แม่น้ าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่ อมคลาย เพลิดเพลิน
กับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบ้านเรื อนและความเป็ นอยูข่ องผูค้ นสองฟากฝั่งแม่น้ าดานูบ ณ กรุง
บูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือว่าสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูร่ ิ มแม่น้ าดานูบบน
ฝั่งเปสต์ เป็ นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกที่ดูคลาสสิ คด้วยหลังคาสี แดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.
1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจาก อาคารรัฐสภาแห่งลอนดอนส
หราชอาณาจักร จากนั้นนาท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่แห่งนี้เป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ที่มีอนุสาวรี ยแ์ ห่ ง
สหัสวรรษตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานฮีโร่ แควร์ อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี
ครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรี ยเ์ ป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ของ
คริ สตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็ นดัง่ หลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสู งเป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่
ร่ วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการี่ ข้ นึ เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สูงและสวยที่สุด
ของกรุ งบูดาเปสต์ ท่านจะได้สัมผัสกับวิวแบบพาโนรามาของกรุ งบูดาเปสต์ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ กรุง
เวียนนา (ประมาณ 244 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาที ) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ยและในอดีตเป็ น
ศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากัน

ค่า

มาเยือน ดินแดนอันแสนโรแมนติคเป็ นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มี
แม่น้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) นาท่านเดินช้อปปิ้ ง
ย่านใจกลางเมืองย่าน ถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยีห่ อ้
และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึ่งเป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของกรุ งเวียนนา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) พิเศษกับเมนู ซี่โครงหมูย่างเวียนนา

 พักค้างคืน ณ Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)
วันที่แปด เวียนนา – พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ (ออสเตรีย) – กรุงเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 18)
นาท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชริ นน์ บรุ นน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่ งราชวงศ์ฮับสเบิ ร์ก ที่มีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พ ระราชวังใดในยุโรปที่ มีการตกแต่ งห้องด้วยศิ ลปะในหลายรู ปแบบทั้ง บารอค, รอคโคโค หรื อ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย จากนั้นนาท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมาย
ที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค โดยที่จะผ่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรง
ละครโอเปร่ า ศาลาว่าการกรุ งเวียนนา

นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ย์ของสมเด็จพระนางมารี ยเทรเรซ่ า จักรพรรดิ นีผูย้ ิ่งใหญ่ของอาณาจักร ออสโตร
ฮังการี และนาท่านไปถ่ายรู ปด้านหน้า พระราชวังฮอปส์ บูร์ก ซึ่ งเป็ นพระราชวังฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮิต
เลอร์ ผูน้ านาซี เยอรมนี ได้เดินทางมายังพระราชวังแห่ งนี้ เพื่ อประกาศรวมออสเตรี ยให้เป็ นหนึ่ งเดียวกับประเทศ
เยอรมนี

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
16.25 น. คณะออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 184/ QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่
สนามบินโดฮา
วันที่เก้า
13.10 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

เยอรมนี เชค สโลวาเกี ย ฮั ง การี ออสเตรี ย 9 วั น

QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

10 – 18 ก.ย.
24 ก.ย. – 2 ต.ค.
6 – 14 ต.ค.
11 – 19 ต.ค.
20 – 28 ต.ต. (วันปิ ยมหาราช)

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

81,888
81,888
81,888
81,888
81,888

17,000
17,000
17,000
17,000
17,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน***
ทุกท่ านที่ร่วมเดินทางต้ องมี
1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริ งต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
2. ท่านต้องได้รับการฉี ดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 3 โดสเรี ยบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็ นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การสหภาพยุโรป
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***

1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์แล้ว
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยืน่ ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 25 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโร ต่ อท่ าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่ อท่ าน
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000
บาท)
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกกะทันหันก่ อนการเดิ นทางไม่เกิน 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่ องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารของท่ านไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศั พท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN ไม่ รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รู ปหน้ าใหญ่ ) จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอาย
ในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี

หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิ จการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็ นแม่คา้ , ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)
9.1 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาไทย พร้อมตราประทับ
จากธนาคาร นาเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
▪ กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
▪ ก่อนยืน
่ วีซ่า 7 วัน รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุ ด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า และสาเนามายืน่ เพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
หากนาสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนาเงินเข้า หรื อ นาเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด
▪ สาหรับท่านที่ทางาน กรณี ไม่ได้ใช้บญ
ั ชีเงินเดือนยืน่ วีซ่า ต้องแนบสเตทเมน์บญั ชีเงินเดือนมาด้วย

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
▪ เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
▪ กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
▪ กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
่ า้ นเดียวกัน
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมี

อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิว
ยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน
2557 หรื อ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)
จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. กรณีผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****
กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

➢
➢
➢

หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

