
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง       
เดือนกนัยำยน   : วนัที ่29 ก.ย. – 7 ต.ค. 
เดือนตุลำคม   :  วนัที ่23 – 31 ต.ค. (วนัปิยมหำรำช) 
วนัแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค 



 
17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 คาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สำยกำรบิน 

กำตำร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเท่ียวบินท่ี QR833 / QR059 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

วนัทีส่อง มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – กำร์มิช-พำร์เท่นเคียร์เช่น 

06.55 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ 
(Hohenschwangau)เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายท่ีมี
ทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง น าท่านเดินทาง
ข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) โดยรถบัสเลก็ ( หำกช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริกำรแก่
นักท่องเทีย่ว เน่ืองด้วยเพ่ือควำมปลอดภัยทำงบริษัทฯ จะน ำคณะเดินขึน้-ลง 
ปรำสำท เน่ืองจำกเวลำหิมะตกทำงจะล่ืนและอนัตรำย ) น าเขา้ชมตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ี
ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานะการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้น
ปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่น
หลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 
และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวจิิตรพิสดาร
ของหอ้งต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยกำรออกแบบของ คริสเตียน แยงค์  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเที่ยงที ่ภัตตำคำร  
บ่าย  จากนั้นน าคณะเดินลงจากปราสาท อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ี

ระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่เมืองกำร์มิช-พำร์เท่นเคียรเช่น 
เมืองพกัตากอากาศเล็กๆทางใตข้องมิวนิค ตั้งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมือง
แสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ ตามผนงั
ของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาท่ีน่าชมยิง่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อนและฤดู
หนาวและยงัเป็นศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน ้าแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำที ่ภัตตำคำร  
น ำเข้ำทีพ่กั ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ำม กำร์มิช-พำร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขำซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพำซ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองไอบ์เซ่ เพื่อน าท่านข้ึนรถไฟขึ้นไปยงัยอดเขำ
ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระให้
ท่านสัมผสักบัลานหิมะ และธารน ้ าแข็ง จากนั้นน าท่านขึน้กระเช้ำต่อไปยังจุดสูงสุดของ
ยอดเขำซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล ในแต่ละปีจะมีนกั
ท่องเทียวมาท่ีน่ี ราว 500,000 คน 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บนยอดเขำ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ

เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบ่นแม่น ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ 
)  น าท่านชม จัตุรัสมำเรียนพำซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาว่า
การเมืองเก่าท่ีงดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ท่ีมีโดมเป็น
รูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซ่ึงจะ
มีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำที ่ภัตตำคำร พเิศษกบัเมนูขำหมูเยอรมัน+เบียร์ 
น ำเข้ำทีพ่กั ณ Mercure City Munich Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ มิวนิค – ซำลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ซำลสเบิร์ก เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดล าดบัท่ี 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมือง

หลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรักษา
อยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการยเูนสโกข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2540 ซาลซ์เบิร์กเป็นท่ีจดจ ากนัในฐานะท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่ง
มนเสน่ห์ของเสียงดนตรี และเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอก ของโลก โวฟกงั 
อมาดิอุส โมสาร์ท ถึงซาลส์เบิร์กใหท้่านไดถ่้ายรูปภายใน สวนมิรำเบล ท่ีเคย
ใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นน าท่านเดินขา้ม
สะพานขา้มแม่น ้าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน น าท่านไปถ่ำยรูปบ้ำนโม
สำร์ท จากดา้นนอก จากนั้นใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของฝาก    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 
เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททัท์ เมืองไดช่ื้อวา่ตั้งอยูริ่มทะเลสาบท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัท ์ เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake 
Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมาก
แห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
หรือท่านสามารถเขา้ไปพิสูจน์ความกลา้ท่ี ไบน์เอาส์ หรือ โบน์เฮาส์ ซ่ึงเป็น
อาคารขนาดเล็กท่ีแยกตวัออกจากคริสตจกัรภายในเป็นท่ีเก็บหวักะโหลก
มากกวา่ 1,200 กะโหลกส่วนใหญ่เป็นคนท่ีเสียชีวติในศตวรรษท่ี 18-19 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสำธำรณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าท่ี  แสนสวย และโร
แมนติกตั้งอยูใ่นวงลอ้มของแม่น ้าวตัตาวา่มีปราสาทครุมลอฟซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีการเปล่ียนมือกนัครอบครองจาก
หลายราชวงศ ์ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวาเซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์ก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษสุดกบั เมนูปลำเทร้ำ 
น ำเข้ำทีพ่กั ณ The Old Inn Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีห้่ำ เชสกีค้รุมลอฟ – ปรำค – มหวหิำรเซนต์วตุิส – สะพำนชำลส์ – หอนำฬิกำ ดำรำศำสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่ำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปรำสำทครุมลอฟมร
ดกโลก ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ภายในปราสาท
แห่งน้ีประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ ถึง 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 แห่งและ
อุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาชมทศันียภาพของตวัเมือง
จากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเล็กหลงันอ้ยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาท่ีสวยงาม 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปรำคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าเขา้ชมเขตปรำสำทแห่งปรำค ซ่ึงในยคุกลางท่ีใหญ่ท่ีสุด และถือวา่เป็นท่ี

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเร
ซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม วหิำรเซนต์วตุิส จากดา้นนอก ซ่ึงเป็นมหา
วหิารสไตล ์ โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของเชคตั้งช่ือเทิดทูนใหก้บัเซนตว์ิตุส ปัจจุบนั
ปราสาทปราคยงัเป็นท าเนียบท่ีท าการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชค
อีกดว้ย และใหท้่านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทั้งเมือง ณ จุดชมววิจากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของประเทศสาธารรรัฐเชค จากนั้นน าท่าน



 
ไปยงัยงัสะพำนชำลส์ ซ่ึงสะพานน้ีจะน าท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town น าท่านชมย่ำน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุง
ปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซ่ึงอดีตเคยเป็นอธิการบดีของมหาวทิยาลยั ชาลส์ ในยคุของกษตัริย ์
ท่ี 4 จากนั้นใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกประจ าถ่ินได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ี คือ เคร่ืองแกว้
โบ  ฮีเมีย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษกบัเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมี่ยน 
น ำเข้ำทีพ่กั ณ  Barcelo Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีห่ก ปรำค – บรำติสลำว่ำ – บูดำเปสต์ – ล่องแม่น ำ้ดำนูบ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ กรุงบรำติสลำว่ำ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐสโลวาเกีย รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง    

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสูกรุงบูดำเปสต์ เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือลงเรือ 

แม่น ำ้ดำนูบ แม่น ้าสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เส่ือมคลาย เพลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือน และความเป็นอยูข่องผูค้น
สองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบ ณ กรุงบูดำเปสต์ โดยเฉพาะ อำคำรรัฐสภำฮังกำรี 
ถือวา่สัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่น ้าดานูบบน
ฝ่ังเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกท่ีดูคลาสสิคดว้ย หลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 
1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร  

ค ่ำ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร ลิม้ลองซุปกูรำซ เข้มข้นทีม่ีสีแดงสดของพริกปำปริก้ำ 
น ำเข้ำทีพ่กั ณ Mercure Buda Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด บูดำเปสต์ – ป้อมปรำกำร ฟิชเชอร์แมน บำสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ –  เวยีนนำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



 
น าท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณข้ึนไปยงั คำสเซิลฮิลล์ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัคฤหาสน์ของกษตัริย ์ และ
โบราณสถาน ซ่ึงยงัมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปรำกำรฟิชเชอร์แมนบำส เตียน ท่ีสะทอ้น
ประวติัศาสตร์การสร้างชาติฮงักาเรียน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ
ของชาวประมง ผูเ้สียสละชีวติปกป้องบา้นเมืองในตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุก
รานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศัน์
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนราม่า 
มองเห็นสะพานโซ่ และอาคารรัฐสภาฮงัการ่ีริมแม่น ้าดานูบท่ีงดงามตรึงตา 
ประทบัใจกบัการท่ีไดม้าเยือน “บูดำเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่ง
สาธารณรัฐฮงัการี บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์แมทเทียส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ท่ีไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก โบถส์แห่งน้ีตั้งช่ือตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ู ้
ยิง่ใหญ่แห่งฮงัการี เม่ืออดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธี
เถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงท่ีฮงัการีถูกรุกรานจาก
กองทพัเติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นมสัยสิ 
หลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงคราม
ขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียสไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก กระทัง่เม่ือสงคราม
สงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสใหก้ลบัมายิง่ใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสี
อนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นโบสถป์ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสี และ
กระจกสีท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาท่ีแสนงดงาม และยงัมี อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่นที ่
1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้
ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี11 เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง
และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  น าท่านชม จัตุรัสวรีบุรุษ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่ง
สหสัวรรษ ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์ เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์  ของ
คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ าของชนเผา่ทั้ง 7 ท่ี
ร่วมกนัก่  อตั้งอาณาจกัรฮงัการ่ีข้ึนเม่ือริศตวรรษท่ี 9 

เทีย่ง บริกำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และในอดีตเป็นศูนยก์ลางอ านาจของ

อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนั
แสนโรแมนติค เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่น ้าดานูบไหลผา่น 
เวยีนนายงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) 

ค ่ำ      รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (พเิศษกบัเมนู ซ่ีโครงหมูย่ำงเวียนนำ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81


 
น ำเข้ำทีพ่กั ณ Art Hotel หรือระดับเดียวกนั  

 

วนัทีแ่ปด เวยีนนำ – พระรำชวงัเชรินน์บรุนน์ –ช้อปป้ิงถนน คำร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายใน พระรำชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบัสเบิร์กท่ีมีความสวยงาม

และยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปท่ีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะใน
หลายรูปแบบทั้ง  บารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย ชม
เมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพา
กนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติค น าท่านผา่นชมความงามของอาคาร
ส าคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า   
จากนั้ นน าท่านไปยงัร้านค้าปลอดภาษีซ่ึงจะมีสินค้าแบนด์เนมต่างๆ 
หลากหลายประเภท และหลากหลายี่ห้อ อาทิเคร่ืองแกว้ชวาลอฟสก้ี นาฬิกา
สวิส กระเป๋า ฯลฯจากนั้นน าท่านเดินช้อปป้ิงย่านใจกลางเมืองบนถนนคน
เดิน คำร์ทเนอร์สตรำเซ่ ท่ีมีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมช่ือดัง
หลากหลายยี่ห้อ และยงัเป็นท่ีตั้ งของ วิหำรเซนต์ สตีฟำน ซ่ึงเป็นวิหาร
ศักด์ิสิทธ์ิของกรุงเวียนนา จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุง
เวยีนนา เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

22.40 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที ่ QR 186/ QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี
สนามบินโดฮา      

 
วนัทีเ่ก้ำ กรุงเทพมหำนคร  

19.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 

 เยอรมนี  เชค สโลวำเกีย  ฮังกำรี  ออสเตรีย 9 วัน  
QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่29 ก.ย. – 7 ต.ค. 63,555 15,000 

วนัที ่23 – 31 ต.ค. (วนัปิยมหำรำช) 64,555 15,000 



 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

***หมำยเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณผู้ีร่วม      เดนิทำง
น้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 
ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงอาจจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมี ค่าใชจ่้ายและ
เอกสารเพิ่มเติม เน่ืองจากทางสถานทูต จะอนุมติัวซ่ีาใหพ้  านกัอาศยัใน ETATS SCHENGEN อยา่งเคร่งครัด* 
 
อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีควำมประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ ำนวนวนั จ ำนวนคนและมีค่ำใช้จ่ำยทีท่ำงสำยกำรบินก ำหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนัเข้ำพกัตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 20 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 20 ยูโรต่อท่ำน 



 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป (ท่ำนละ 2 ยูโร/คน/วัน) 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีา โดยจะคืนเงินส่วน

ท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 
 ส่วนทีเ่หลือช ำระทนัทหีรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ20,000
บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวซ่ีำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรนลำยนิว้มือ 
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 
- ค่ำตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำ
ออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 



 
 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรไม่ของท่ำนไม่

น่ำเช่ือถือ / มีกำรปลอมแปลงเอกสำร / ไม่รับโทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่สุภำพกบัสถำนทูต และส่งผล
ท ำให้วซ่ีำไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ ำให้ท่ำน 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษา มาตรฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเยอรมัน 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.  (รูปหน้ำใหญ่) จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉำกหลงัสีขำว
เท่ำน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

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


 
7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน
จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน พร้อมน ำเล่มจริงมำแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีำ 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน  

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



 
10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 
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